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                       CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E 
COQUETEIS QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ E A EMPRESA 
A.M PORTES EVENTOS, CONFORME ABAIXO 
MELHOR SE DECLARAM. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, Órgão colegiado do Poder Legislativo Municipal de 
Rondon do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04.787.909/0001-92, com sede estabelecida na cidade de 
Rondon do Pará, sito na Alameda Moreira, 239 - Bairro Centro, CEP 68638-000, neste ato 
representada por seu Presidente Vereador ALCEMIR DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro,  portador 
da Carteira de Identidade nº  5425441 PC/PA e do CPF/MF nº 643.163.272-91, residente e domiciliado 
no Município de Rondon do Pará na Rua Altemir Barbosa nº- 349 Bairro Jaderlândia, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa; e a empresa A.M PORTES EVENTOS, sediada 
na cidade Rondon do Pará-PA, na Rua Juscelino Kubitschek, nº 375, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.082.360/0001-21, representada neste ato pelo Senhora Andréia Meira Portes, brasileira, 
solteira, comerciante, portadora do CPF nº 731.593.012-49 e RG 2915146  domiciliada e residente na 
cidade Rondon do Pará - PA, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E COQUETÉIS, mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO 
1.1. 1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 
alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de direito privado 
aplicáveis à matéria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade PREGÃO, processada sob o nº 2020/003. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 
3.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Buffet e Coquetéis para atender as 
necessidades internas de eventos da Câmara Municipal de Rondon do Pará, no exercício de 2020, 
conforme especificações abaixo descritas:  

LOTE 1 DISCRIMINAÇÃO DOS BUFFET QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

ITEM 1 BUFFET TIPO AMERICANO CARDÁPIO I 120   

01 

I (Buffet Tipo Americano) Entrada: - 
Tábua mista de frios (azeitonas verdes, 
queijo prato, Mussa rela, provolone, 
salaminho italiano). - Canapés (base com 
folhados e pão de forma 03 variedades 
de sabor): - Salada primavera composta 
de repolho picado, cenoura ralada, 
milho verde, maça, uva passa e molho 
de maionese - Salada verde composta 
de alface americana, rúcula e agrião - 

 
 
120 

 
 
R$ 51,50 

 
 

      
 R$ 6.180,00 
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Filé mignon grelhado com batata frita - 
Filé de frango ou peixe grelhado com 
legumes - Arroz branco - Arroz à grega - 
Purê de batata.  
Sobremesa: (com opção de escolha de 1 
sobremesa) - Pudim de leite - Bolas de 
sorvetes servidos em taças (chocolate, 
flocos, creme). Bebidas: - Refrigerante 
diet, light e normal - Água mineral com 
gás e sem gás em garrafas descartáveis, 
de 500ml - Até 04 tipos de suco natural 
(a escolher) 

 VALOR     R$ 6.180,00 

ITEM 2 BUFFET TIPO AMERICANO CARDÁPIO II    100   

02 

(Buffet Tipo Americano): Entrada: - 
Torradas Temperadas/Pastas (atum / 
berinjela) servida nas mesas - Barquetes 
recheadas com creme de milho, frango 
ou queijo Buffet:  
- Salada completa composta de (alface 
americana, rúcula, agrião, tomate, 
brócolis, manga, cenoura, queijo branco 
em cubos, Kany. - Filé ao Molho Madeira 
ou Strogonoff de Carne ou Frango - 
Frango gratinado - Filé de frango 
grelhado com creme de milho- Arroz 
com cenoura e passas - Arroz branco – 
Batata palha ou souté. 
Sobremesa: - Pudim de leite, creme de 
maracujá, cupuaçu ou sorvete Bebidas: - 
Refrigerantes diet, light e normal - Água 
mineral com gás e sem gás em garrafas 
descartáveis, de 500ml - Até 04 tipos de 
suco natural (a escolher)  
 

100 R$ 44,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.450,00 

 VALOR  TOTAL              RS 10.630,00 

 

LOTE 2 DISCRIMINAÇÃO DOS COQUETÉIS QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

ITEM              COQUETEL CARDÁPIO    

01 

Coquetel por pessoa, contendo: 
* Salgados de 30 gramas (12 unidades), 
com os seguintes sabores: quibe, 
empada de frango, empada de palmito, 
croquete de milho, pastel assado de 
carne, pastel de frango, bolinha de 
queijo, esfiha, rissole de queijo e 
presunto, enroladinho de salsicha. 

 
400 

 
R$ 24,50 

 
 
 
 
 

R$ 9.800,00  
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* Refrigerante (600 ml) de diversos 
sabores. 

 VALOR                 R$ 9.800,00 

LOTE 2     

ITEM 2 COQUETEL CARDÁPIO    

02 

Coquetel por pessoa, contendo: 
* Torradas com patê de atum e quatro 
queijos (05 unidades); 
* Salgados de 30 gramas (10 unidades), 
com os seguintes sabores: quibe, 
empada de frango, bauruzinho, 
croquete de milho, pastel assado de 
carne, canapé, bolinha de queijo, esfiha, 
rissole de queijo e presunto, 
enroladinho de salsicha. 
* Bolo (100 gramas) nos sabores de 
abacaxi com coco ou morango com 
chantili ou chocolate ou castanha do 
Pará (a combinar).   
* Suco natural (500 ml) de diversos 
sabores de abacaxi e acerola ou 
maracujá e goiaba (a combinar); 
* Água mineral (200 ml por pessoa). 

400 R$ 29,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

    R$ 11.800,00 
 

 VALOR TOTAL   R$ 21.600,00 

 VALOR TOTAL GLOBAL   R$ 32.230,00 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
4.1. Os coquetéis especificados acima deverão ser entregues quando solicitados, por meio de 
requisição devidamente autorizada e diretamente na Câmara Municipal, deste Município. 
 
4.2. No ato da entrega a Contratante, se resguarda do direito de não receber os produtos que não 
estejam conforme as cláusulas e condições contratuais. 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
condições contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e 
interpretação. 
5.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Fornecer à CONTRATANTE os Buffets e coquetéis objeto do presente contrato, nas quantidades e 
discriminações constantes da sua proposta de preços na licitação, modalidade PREGÃO Nº 2020/003 
 
6.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas 
autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham 
a incidir em decorrência deste contrato, assim como os respectivos adicionais. 
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6.3. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos 
termos do artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposições contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: PREÇOS E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 
7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na proposta de preços na Licitação, 
modalidade PREGÃO Nº 2020/003, bem como na cláusula terceira, cujo valor global é de R$ 32.230,00 
(Trinta e Dois Mil Duzentos e Trinta Reais), desde que efetiva e comprovadamente fornecidos os 
respectivos Buffet e Coquetéis em perfeitas condições de consumo. 
 
7.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de qualquer natureza, deverão estar incluídos nos 
preços unitários dos produtos cotados pela Contratada e objeto do presente contrato, excluindo-se a 
Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos. 
 
7.3. Os preços ora contratados não poderão sofrer atualizações dentro da vigência normal deste 
instrumento contratual, salvo quando ficar devidamente comprovado o aumento da mercadoria e 
dependendo do caso, poderão ser objeto de negociação entre as partes, para efeito de REAJUSTE DE 
PREÇOS. 
 
7.4. Todos os reajustes – seja para maior ou para menor – que vierem a ser concedidos, deverão ser 
através de termo aditivo, o qual será assinado entre as partes, ficando ainda determinada a data em 
que passará a vigorar o reajuste, para todos os efeitos, inclusive os de pagamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente após a entrega dos Coquetéis solicitados pela Câmara 
Municipal, e com apresentação da fatura na Tesouraria da Câmara Municipal, devidamente atestada e 
visada pelo setor responsável. 
 
8.2. O pagamento de que trata a cláusula 6.2, fica condicionado ao disposto na Cláusula Décima 
Primeira. 
 
8.3. A CONTRATADA se obriga quando na emissão das notas fiscais no espaço observação deverá 
constar o número do CONVITE.  
 
CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. As despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte dotação 
orçamentária: 01.031.0001.2.0003 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL – 3.3.90.30.00 – 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PESSOAL EMPREGADO 
10.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu 
pessoal designado para a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, 
eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO 
11.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total 
ou parcial do CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades: 
Advertência; 
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multa, no percentual de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega 
dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a dois anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
11.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 12.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que 
praticarem atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste Contrato. 
    
11.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, como se neste instrumento transcritas fossem. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
13.1. O presente Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de interpelação 
judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de 
qualquer espécie, quando: 
a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de 
multa prevista na alínea “b”, do item 11.1 da Cláusula antecedente; 
b) Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos serviços; 
c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência. 
 
13.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em 
parte, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
13.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta 
rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE. 
13.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão, fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento 
das obrigações trabalhistas dela decorrentes. 
 
13.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento 
transcrito fossem.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
14.1. O presente contrato vigerá a partir da data de sua assinatura e até 31/12/2020, prorrogável nos 
termos da legislação em vigor, através de termo aditivo, assinado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 
15.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
16.1 Fica designado para em representando a Câmara Municipal a Servidora Stª Noely Santos e Silva, 
nomeada pela portaria 042/2020, como Fiscal de Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do 
presente Contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

mailto:camaraderondon@yahoo.com.br


 

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

PALÁCIO MANOEL ALVES LACERDA 

               

 

Alameda Moreira, 239 –Fone: (094) 326-1159/1825 - Fax: 326-1131 e-mail camaraderondon@yahoo.com.br   Rondon do Pará –PA 

-  

Comissão de 

Licitação 
 

Folha_________ 

 

________________ 

Rubrica 
 

17.1. Fica eleito foro da cidade de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir as questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 

       Rondon do Pará, 09 de Setembro de 2020. 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – CONTRATANTE 
ALCEMIR DA SILVA SANTOS – PRESIDENTE 

 
 

 
A.M PORTES EVENTOS  

CNPJ sob nº 13.082.360/0001-21 
Andréia Meira Portes CPF nº 731.593.012-49 
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