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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4007-2/2022-FME 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068-2/2022-FME 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, E A EMPRESA J. K NORONHA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS-ME. 

 

 

CONTRATANTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ-PA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.077.071/0001-79, sediada na Avenida 19 de 

Novembro, Bairro Centro, CEP: 68.330-000, Porto de Moz, Estado do Pará, doravante simplesmente 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Rosibergue Torres Campos, Prefeito 

Municipal, CPF nº 735.394.812-49, RG: 3400855/SSP/PA, residente e domiciliado na Trav. Duque de 

Caxias s/n, Bairro Centro, CEP: 68.330-000, Porto de Moz/PA 

 

CONTRATADA 

 

J. K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-ME CNPJ: 

42.897.465/0001-37, com sede na Passagem Boca do Acre nº 260, casa: A, bairro: Telegrafo sem 

fio, Belém-PA, CEP: 66.115-091, telefone: (091) 9842-4776 com sede na Passagem São José Nº 63-

sala D, bairro: Sacramenta, cidade Bélem-PA, CEP: 66.120-270, telefone: (91) 3259-9475 E-MAIL: 

rafaelmonger@gamaemonger.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

pe lo  Srº. John Kleyton Ferreira Noronha, brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, residente e 

domiciliado na Passagem Damasceno, 09, Quarenta Horas (Coqueiro)-Ananindeua CEP: 671.203-

90 RG n.º 5272112 P/C-PA, CPF n.º 936.281.532-04, Belém-PA. 
 

 

Resolve celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL/SRP Nº 4007-2/2022 – FME, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá 

pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto 

Municipal nº 086/2017, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

1- DO OBJETO 

 

Formar o Sistema de Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em 

fornecimento de Kits de Materiais Escolares para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz para o ano letivo de 2023, 

conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos. 

I. DAS PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
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PROPOSTA COMERCIAL 

N/O DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA 
 VALOR 

UNIT  
 VALOR TOTAL  

1 

MOCHILA PERSONALIZADA: 

(confeccionada em Tecido Oxford , com 

acabamento Espatulagem em PVC com 

dimensões 40x18 para alunos de 01 a 07 anos 

de idade, e 60x28 para alunos de 08 a 12 anos 

de idade. Personalizada com o brasão do 

município. 

UND 15644 JK  R$ 71,50   R$  1.118.546,00  

2 
CADERNO PERSONALIZADO 10 

MATERIAIS 
UND 15644 TILIBRA  R$ 49,75   R$     778.289,00  

3 Estojo Escolar UND 15644 JK  R$ 10,25   R$     160.351,00  

4 Squeeze Personalizada UND 15644 JK  R$ 10,25   R$     160.351,00  

5 

CAMISA ESCOLAR: Uniforme escolar 

(camisa): Malha Principal (Azul Turquesa, 

Vermelho, Verde Bandeira). Artigo: Meia 

Malha PV Antipillingo Composição: 67% 

Poliester 33% Viscose. 

UND 15644 JK  R$ 44,75   R$     700.069,00  

6 

RÉGUA: • Régua Plástica – 30cm • 

Comprimento: 310 mm • Largura: mínima 35 

mm • Espessura: mínimo de 3 mm • Possuir o 

lado da escala externa chanfrado • As 

extremidades e bordas devem estar livres de 

rebarbas. A borda graduada deve ser 

rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre 

de rebarbas. 

UND 15644 WELUN  R$  2,70   R$      42.238,80  

7 

CANETA: • Caneta Esferográfica: Com corpo 

cilíndrico de poliestireno branco, 

personalizada, com tampa removível com 

haste para fixação em bolso. Deverá 

apresentar escrita uniforme e macia, sem 

falhas, sem borras e sem excesso de tinta 

durante o traçado, não podendo ainda possuir 

folga que permita retração da ponta durante a 

escrita. Características: • Com esfera de 

tungstênio (diâmetro: 1.0 mm) • Ponteira de 

polipropileno na cor da tinta. • Tampa de 

polipropileno na cor da tinta, com furação 

anti- asfixiante. • Diâmetro mínimo do corpo: 

8,1 mm. • Comprimento mínimo sem tampa: 

140 mm. • Tubo da carga em polipropileno 

transparente com aproximadamente 130 mm 

de comprimento com preenchimento de tinta 

de no mínimo 110 mm, medido da ponta. • 

Tinta de pasta esferográfica permanente na 

cor azul, atóxica. 

UND 15644 CIS  R$  2,20   R$      34.416,80  
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8 

CANETA: • Esferográfica: Com corpo 

cilíndrico de poliestireno branco, 

personalizada, com tampa removível com 

haste para fixação em bolso. Deverá 

apresentar escrita uniforme e macia, sem 

falhas, sem borras e sem excesso de tinta 

durante o traçado, não podendo ainda possuir 

folga que permita retração da ponta durante a 

escrita. • Com esfera de tungstênio (diâmetro: 

1.0 mm) • Ponteira de polipropileno na cor da 

tinta • Tampa de polipropileno na cor da tinta, 

com furação anti- asfixiante.• Diâmetro 

mínimo do corpo: 8,1 mm. • Comprimento 

mínimo sem tampa: 140 mm. • Tubo da carga 

em polipropileno transparente com 

aproximadamente 130 mm de comprimento 

com preenchimento de tinta de no mínimo 

110 mm, medido da ponta.• Tinta de pasta 

esferográfica permanente na cor preta, 

atóxica. 

UND 15644 CIS  R$  2,20   R$      34.416,80  

9 

LÁPIS GRAFITE: • Lápis grafite de formato 

cilíndrico, apontado, confeccionado com 

madeira mole de reflorestamento, isenta de 

nós, apresentando colagem perfeita das 

metades e rígida fixação do grafite, de 

maneira a não permitir seu descolamento ou 

quebra durante o apontamento. Deverá ser 

recoberto com tinta preta atóxica. A barra 

interna do grafite deverá ter dureza HB, 

possuir constituição uniforme, ser isenta de 

impurezas, e ser atóxica. Características: • 

Diâmetro mínimo: 6,5 mm 

UND 31288 LEO  R$  1,70   R$      53.189,60  

10 

BORRACHA: • Borracha branca para lápis, 

macia, flexível, sem adição de corantes ou 

cargas minerais, capaz de apagar totalmente a 

escrita sem borrar ou manchar o papel, 

devendo trazer a marca do fabricante em uma 

das faces. Dimensões mínimas: • 

Comprimento: 30 mm • Largura: 20 mm • 

Espessura: 6 mm 

UND 15644 MARIPEL  R$  2,70   R$      42.238,80  

11 

APONDADOR: • Apontador Escolar: 

confeccionado em material termoplástico com 

furo cônico e uma lâmina de aço inoxidável 

temperado, fixada por parafuso metálico, sem 

ondulações ou deformações, perfeitamente 

ajustada e afiada, formando conjunto com 

união rígida, sem folgas, a fim de não macerar 

ou mastigar a madeira do lápis. Alta 

resistência e ótima apontabilidade. • 

Dimensões mínimas: Altura: 2.00 cm, 

Largura: 2.00 cm, Profundidade: 2.00 cm, 

Peso: 0.02 kg 

UND 15644 CIS  R$  3,75   R$      58.665,00  
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12 

LÁPIS DE COR: • Lápis de Cor: Caixa 

contendo 12 unidades em cores diferentes, de 

lápis de cor com formato cilíndrico ou 

sextavado, de madeira mole de 

reflorestamento, isenta de nós, apresentando 

colagem perfeita das metades e rígida fixação 

do grafite. Deverá ser recoberto com tinta 

atóxica. A barra interna do grafite deverá 

possuir constituição uniforme, ser isenta de 

impurezas, apresentar boa pigmentação, ser 

macia, com alto poder de cobertura e ser 

atóxica. São obrigatórias as cores: preto, 

amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois 

tons de verde e marrom. Cada lápis deve 

trazer a marca do fabricante gravada em seu 

corpo. Características: • comprimento 

mínimo: 170 mm • diâmetro: mínimo 6 mm / 

máximo 7,8 mm • diâmetro da mina 2 mm 

UND 31288 MARIPEL  R$  6,50   R$     203.372,00  

13 PRATO,COLHER E COPO UND 15644 PLASBEL  R$ 15,25   R$     238.571,00  

14 CAÇA CONHECIMENTO UND 15644 PARIZI  R$  6,75   R$     105.597,00  

TOTAL  R$  3.730.311,80  

1.1 É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como 

sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação.  

 

2- DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de 3.730.311,80 (Três Milhões Setecentos e Trinta Mil Trezentos 

e Onze Reais e Oitenta Centavos), conforme está especificado na Cláusula I. 

 

3- DA VINCULAÇÃO 

 

Vincula-se a este Contrato o Edital de PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4007-2/2022 – FME, seus 

Anexos e a Ata de Registro de Preços. 

 

4– DA VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos 

oriundos do Tesouro Municipal e demais fundos, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

1602 – FUNDEB 

12 031 0450 2.030 – Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 30%   - VAAT “Creches” 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

1602 – FUNDEB 

12 361 0401 2.033 – Manutenção do Ensino Fundamental Atividade “30%” 
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3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

1602 – FUNDEB 

12 361 0401 2.037 – Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30% 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

1602 – FUNDEB 

12 366 0404 2.041 – Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 30% 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

UNIDADE GESTORA: FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

2101 – FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 122 0002 2.075 – Manutenção da Secretaria de Educação “Fonte 15001001 impostos e RP” 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

2101 – FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 361 0401 2.078 – Programa Dinheiro Direto na Escola  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

2101 – FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 361 0401 2.085 – Ações vinculadas ao QSE “Quota Salario Educação”  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

6- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1.1- Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

6.2.2-O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 

(duas) vias, no Departamento de Controle de Interno sede administrativa Porto de Moz /PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

6.3.3- O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, 

para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
 

6.1-Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 

fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até 

que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
 

6.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

6.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto 

estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço; 

 

6.4  Poderá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 
 

6.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria: 
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6.6 - especificação correta do objeto; 

6.7 - número da licitação; 

6.8- marca e o nome comercial. 

 

7- DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1- Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de 

Referência) do Edital do PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4007-2/2022 – FME e em consonância 

com a proposta apresentada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no horário das 8:00 

às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da nota de 

empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto que não atender as necessidades da 

administração; 

 

 8.2- Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver 

referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o 

objeto da presente ata com seus valores correspondentes; 

 

8.3- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se 

verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

notificação para tal; 
 

8.4- Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da (s) 

FORNECEDORA (S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo 

sem qualquer custo adicional para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
 

8.5- Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 

prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita; 

 

8.6- Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas na licitação do PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4007-2/2022 – FME. 
 

9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1- Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 

 
9.2- Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 
FORNECEDOR; 

 

9.3- Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 
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9.4- Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, email ou 

através de correspondência com ou sem AR; 

9.5- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins 

de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao 

pactuado neste termo; 
 

9.6- Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta 

Ata a outro órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de 

Registro de Preços; 

9.7- Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento; 

 

9.8- Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

10- DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

10.1- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas 

que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte 

da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

10.2- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

11.1- O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ-PA Contratante, mediante nomeação de servidor 
especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2– Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
 

I. fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 
 

II. comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas as 

providências necessárias; 

 

III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com o fornecimento; 
 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 

em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 
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11.3- A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 

12- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

12.1- Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2- A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais. 

 

13- DA RESCISÃO 

 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

14- DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o 

direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas previstas no 

Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

15- DAS SANÇÕES. 

 

15.1- Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Porto 

de Moz e demais fundos municipais, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

15.1.1 - Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 

15.1.1.1 - advertência por escrito; 

 

15.1.1.2 multas: 

 

15.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos 

de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global 

do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 
b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 
c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 
hora. 

15.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre 

o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 
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15.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do registro. 

15.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

15.1.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra “15.1.1.3”; 

 

15.2 As sanções previstas nas letras “15.1.1.1”,“15.1.1.3”e “15.1.1.4”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da letra “15.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

15.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, em nome da CONTRATADA e, caso seja a 

mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

15.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.  

 

15.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 

15.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

16- DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 

4007-2/2022 – FME. 

 

17-  DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

 

18- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, 

todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu 

objeto. 

19- DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Porto de Moz/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir 

dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

 



   

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
“União Força e Trabalho. Construindo, Uma Nova História” 

 

 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Ap. 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA  

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Porto de Moz/PA, 14 de novembro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                     ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

                                                                      Prefeito Municipal 
  CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME  

CNPJ: 42.897.465/0001-37 
CONTRATADA 
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