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N,IUNICXTJAL DE SANTA IZABEL Do PARÁ
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CoNTRATO PARA AAU|SIÇÃO\&
GÊNERoS ALIMENTícIoS PEREcíveIs e
ttÃo peRecívels, DESTINADos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E A
EMPRESA F. VILHENA PEREIRA.ME,

COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA:

I CONITAIO CEIEbTAdO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SMS COM SEdE NA

cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do Pará, representada neste ato por'sua
Secretária, DEBORA FRANCISCA DA SILVA JARES ALVES, brasiteira, nomeada
através de Decreto Municipal O3O|2O17, inscrito no CPF sob o número Zg1.T65.902-
59 e portadora da Carteira de lcientidade no 1 463734 PC/PA, residente e domiciliado
na Av Ananim, Ananincleua, n" '175, Ananindeua/PA, CEp: 67030-150 doravante
denominada CONTRATANTE e a F. vH_HENA pEREtRA-ME, cNpJ:.
05.699.648/0001-11, Encjereço: Tv. Barão do Triunfo, no 2441-SL:03 (ALTOS),
Bairro: Marco, cEp: 66.093-050, Belém/pA, representada neste ato por FABI9
VILHENA PEREIRA, Brasileiro, casado, Empresário CpF no 629.50g.402-34,
carteira de identidacle no 2562568 PC/PA, residente domiciliário na Rua do Arsenal

. no40,.cidade Verha, Berem * pA, cÊp:66.020-060, denominado CoNTRATADA,,
resoivem celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento licitatório,
na modalidade PREGÃo rlrrRôrutco sRp no. oo11/2017-pMstp, do tipo menor
preÇo, por item, observando o que consta do processo n.o OO11l2O17-pMSlp

.sujeitando-se as partes aos comandos da Lei n.o 1o.52olo2 e g.666/1gg3,
observadas as cláusulas e conrjiçoes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

' 1' - Contratação de empresa especializada enr fornecimento de Gêneros' 'Alimentícios perecíveis e não perecíveis, nas especiÍicações que seguem:

MUNICIPAI. CAP. NOE DE CARVALFIO J

CNFJ:05.171.69910001-76 .,'
§

i;,tto

t

â

1..;. ;r..1

\

.(,

:,



PREFEITURA
PALÁCIO

C'ontrato no ()512017

W Íór.,ti-,,,),
MUNICIPAL DE SANTA IZABE'J, 

P9 -P_tR§.* ,_,, ), 
, 'r,

MUNTCTPAL CAp. NOE DB CARVALHO 
l,i,yo,t) t11t. V

CNPJ: 05.171.69910001-76 \'i' -t--
&;"tu-z

' t.

F.VILHENAPEREIRA-@
ITEM

DESCRIçAO E ESPECIFICAÇOES
UND

TOTAL
GERAL

VALOR
ururrÁRro

VALOR
TOTAL

2

Abóbora in natura Fresco, de primeira, tamanhJá-
coloração uniforme, firme e intacto, isento de enfermidades,

material terroso e umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem

danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e
transporte. Embalagem de 20 kg, acondicionada em saca

apropriada.

kg 90 R$3,48 R$313,20

10
BANANA PRATA IN NATURA emUatagem primaria ptástrca

contendo 'l 0 UND 3.600 R$0,76 R$2.736.00

17

CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA ÍIPõTVIUSCLII-O
Carne bovina, moÍda, congelada obtida de massas

musculares, recortes de desossa de cortes dianteiro.
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricaçáo de até
30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária:

individual de 5009 a vácuo em sacos plásticos de polietileno
Itso, atóxico c/ rotulo interno. Embalagem secundária: Caixa
de papelão ondulado de capacidade até lS Kg. Mantida sob

congelanrento a -í goc.

Kg 600 R$19,40 R$11.640,00

18

CARNE BOVINA CONGELADA CORTE OI,EruTSINO
MAGRO Obtida de cortes dianteiro contendo no máximo

10% de gordura. Deve apresentar-se com aparência propria,
sabor proprio, cor vermelha brilhante sem manchas

esverdeadas e odor característico. Durante o
processamento, deve ser realizarja a aparagem (eliminação

do excesso de gordura, cartilagem e aponãuroses), com
etiquetas de identificação (validade, peso, procedência,

;rúmero do registro no SIF ou SIE) em cada embalagem.
Embalagem primária: individual de até 1 0009 a vácú em
sacos plásticos de polietileno liso, atoxjco c/ iótuto interno

Embalagem secundária: caixa de papeláo ondulado de
capacidade ate 15k9, mantida sob congelamento a _1 go c.

kg 330 R$21,00 R$6.930,00

19

etr.t \JLA branca, compacta e Ítnre, sem lesÕes de origem
sica, peffuraçÕes e codes, tamanho e coloração uniforines

devendo ser bem cieserrvolvrdas, isenta desujidades,
parasitas e larvas. Embalagern: Deveráo estar
acondicionadas em maiha sacos de ate 20 kg.

Kg 270 R$4,40

.l
I

R$1 188,00 , 
i

' :,'

21

utrNLruKA tN NAIUf<A tmbalagem: Com aspecto, cor,
cheiro e sabor proprros, firme e intacta, livre de iesíduos de

fertilizantes, sujidades parasitas e larvas, Embalagem de 20
kg acondicionada em saca de serapilheirá

Kg 200 R$3,04 R$608 00 l

!

'l

I

25 
I

I

\.LTLUKAU uotonlrco em po Ílno nomogêneo, obtido de i

frutos maduros de urucum, limpos. Cor. vermelho intensa, 
]com cheiro e sabor proprros para consumo humano e em i

conformidade com a legisiação em vigor. Embalagem 
i

primária: plásilca com 100 g. 
]

Kg 10 R$8,00 R$80,00



Contrato

PREFETTURA
PALÁCIO

t'9512A11

PARAFUSO: VAL.|DADE: o proOu[o deve
conter data de fabricação de ate .120 dias anteriores à data
de entrega. Embalagem primária: plásticos, atóxico/unidade

de 500 gramas, Embalagem secundária: fardo
plástico transparente ate 1Okg.

MAÇArruNnrún@
EO DE SOJA REFINADO produto altrnentícro refrnado e

de acordo Çom os padrÕes legais. VALIDADE: o produto
deve conier data de fabricação cje até 120 dias anteriores a

data de entrega. Embalagem primária de até g00 ml.
Embaiagem secundáría: caixa de papelão até 20 unidades.

'§ ' r''..

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL Do PffiÁ ,.i ,., , i
MulircrpAl, cAp. NOE DE CARVIT_Hlti)"--'l'- ,i

CNPJ: 05.171.699t0001-76 Krr-. \,,, ,r,l/

Litro 120. R$7,00

,',: (ie .,

\Qo' -.-'r,

R$6.500,00

R$5.040,00

' i,', I

43

50

54

Pão tipo Frances de 50grs

Embalagem plástica, atoxica, transparente, resistente de 1

POLPA DE FRUTA SABOR : ACTROLA, polpa de fruta
composto liquido extraído pelo esmagamento das partes

comestívels de frutas carnosas, apresentação na forma de
_ 

polpa de fruta congelada, qualidade do líquido obtioo da
fruta madura e sã, sem açúcar, cor, arorna e sabor proprio.
Embalagem plástica, atoxica, transparente, resistente de 1

POLPA DE FRUTA SABOR ' popa de iiuta,
composto Iiquido extraído pelo esmagamento das partes
comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma de
polpa de fruta congelada, qualidade do liquido obtido da
fruta nradura e sã, sem açúcar, cor, aroma e sabor proprio.

polpa de fruta congetada, quaiidade do lÍquido obtido da
fruta madura e sá, sem açúcar, cor, aroma e sabor próprio.
Enrbalagem plástica, atoxica, transparente resistenie áe 1

PIMENTA COM|tiHO fmoatage.m apróp-nada de 1C;Og
acondicionada em caixas de papeláo com 10

EXTRATO DE TOMATE ÍVolhõ etanãraOo ã partrr rlas
parles comestÍveis do tomate adicionado de especiarias, sal

e açúcar. VALIDADE: o produto deve conter data de
_fabricaçâo de até '120 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem primária de até 5009. Enrbalagem secundária:

caixa de papelão até 10 kg.

R$68,80

FARINHA DEÀffiao arroz. rsento ae
parasitas, mofo, odores estranhos, substancias noclvàs,-

matérias terrosas e outros. Embalagem apropriada de até
5009, acondicionada em fardos totalizando ate O5kg.

R$1 .210,00

LARANJA tN NATURA EmOatagem pnn".ara ptástrca

LIMAO lN NATURA f nrOatagem pnmana ptástica

AGUETE SÊMOLA: vÃLtDADÊ: o produt,c
deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à
data de entrega, Embalagem primária; plásticos,
atoxico/unidade de 500 gramas. Embalagem secundária:

fardo plástico transparente até í0 kg.

R$5.036,40

ÃÃ

R$450.30

)6
Kg '10 R$6,88

kg 55 R$22,00

40 und 1.200 R$0,69 R$828,00
41 und 1.164 R$0,45 R$523,80

42 Kg 400 R$8,00.

-l
R$8,72Kg 194 R$1.691,68

46 und 1.200 R$O,BO R$960,00

R$840 00

q)
und 10.000 R$0,65

EA
kg 360 R$9,1 2

Kg 360 R$13,99

Kg 360 R$14,00

Ãa
Kg 19 R$23,70
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PREFEITIJR.A MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PAR,ry I ; .
PALÁCIO MUi\ICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO I11'-22,C

CNPJ: 05. 1 7I .699 l0ü0l -7 6

CLAUSULA SEGUNDA . DO PREÇO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

2 - O valor total do contrato e de R$ 54.912,08 (Cinquenta e quatro mil novecentos
e doze reais e oito centavos) irreajustáveis, já considerados os tributos, seguros,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. !

2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do fornecimento do l

i^.

i

('orrtrato n" 95 l20l 7

Ãô

RETOLHO Com aspecto. cor, cheiro e sabor proprios, firme
e intacta, livre de resíduos de fertiiizantes, sujidades,

parasitas e larvas. Embalagem primaria plástica contendo 1
kg 80 R$5,75 R$460,00

60

SAI- Refinado iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio
e rnagnesio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de
cc)rchas. Produzido e embalado em conformicJade com a

iegi'slação vigente. VALIDADE o produto deve conter data
rie fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

Embalagem primária plástica transparente, atoxica
l'esistente com 0í kg. Embalagenr secundária - Fardo

plástico transparente até 30 kg

kg 50 R$0,91 R$45,50

61

TOMATE lN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor
proprios, firme e intacta, livre cie resÍduos de fertilizantes,

sulidades, parasitas e larvas. Embalagem primaria plástica
1kg

Kg 360 R$3,28 R$1.180,80

ó/-

vtNAGRE (FERMENTADO ACETtCO DE ÃLCOOL) F\oduao
translúcido e de cor. sabor e oclor característico. Valor
energético 3kcal, carboidratos 0,0289 proteínas 0,69,

gorduras totais 0g gorduras saturadas 0g, gorduras trans
09, fibras 0g e sodio 09. Devent estar de acordo com as

exigências da Legislação Sanitária em vigor no paÍs
ANVISA/MS VALIDADE: o produto deve conter data de
fabrrcação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

Embalagem primária de até 750 ml. Embalagem secundária:
caixa de papelão até 20 unidades.

litro 30 R$3,28 R$98,40

VALOR TOTAL GLOBAL RSs4.912,oB

I

dl
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Conrraro ," 9512017 i "'Nu-''7.,--.'
objeto contratual, mediante a apresentaçáo da Fatura (Recibo e Nota FistláW:á1q,
devidamente atestada e visada pelo setor competente e Relatorio do Fiscal do
Contrato designado pela PMSIP sob a interveniência da SMS, discriminado no

subitem abaixo, assegurando que o materiat entregue está em conformidade com o

Memorial DescritÍvo.

2.2.1 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS com sede na cidade de Santa
lzabel do Pará, Estado do Pará, atuará como fiscaldo contrato.

2.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidaçâo ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 9m virtude de
penalidade ou inadimplência.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA uGÊNcIA Do coNTRATo
3.1 - O contrato terá vigência de12 (doze) meses, a partir da data da publicação de
séu extrato no Diário Oficial do Estado.

3.1.1 - O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos termos estabelecidos
e autorizados na Leí 8.666/g3 e alteraçôes.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DA ENTREGA E LOGAL DE RECEBIMENTO.
DO OBJETO DA L|C|TAÇÃO

4.1 - O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades,
especificaçÕes e termos dispostôs no Termo de Referência do Edital que originou o
presente contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e
horários de expediente.

q.z- a objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte

desta Secretaria, como frete ou descarga e outros. 
.

4's - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s) conforme estabelecido nos itens 3
(três) 5 (cinco) e 8 (oito) do Termo de Referência integrante deste contrato.
4.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa,
especificaçÕes técnicas e exigências editalícias.

4.3.2'Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações

t,. .'
!.

.-.!.- '':i:
.,; 1'.

^



PREFEITURA N{LINICXPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁi ,,d -*.;
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constantes do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebim".&__-97'
provisorio e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo. "".' :

assinado pelas partes. '"'

4.4 - Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento:e
execução do contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja
de acordo com as exigências editalícias e contratuais, bem como determinar prazo dé
60 (sessenta) dias para substituição do objeto da licitação eventualmente fora da
especificação e exigências editalicias.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRteAÇÕes:
5.1 - Caberá a CONTRATANTE:

llgf__oq: obrigaçÕes resuttantes da observância da Lei no g.666/93, a
CONTRATANTE deverá:

t

a1 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde
cumpridas todas as formalidades e exigências do presente contrato.
n; Receber o(s) objeto(s) deste contrato nas condições avençadas;

que

I

.i

,:.r.

t.^

c; Fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes e responsabilidade da Contratada;
d) Dar a Contratada as condiçÕes necessárias para regular execução do Contrato;
e; Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa
CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto
contratual, referentes ao objeto, quando necessário;

r; Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

g; Emitir, por intermedio do servidor designado, relatorio sobre os atos relativos à

execução do Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento
e fiscalização da CONTRATADA.

rr) As decisÕes e providências que ultrapassam a competência do servidor designado
para fiscaiizar o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da

CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adição das medidas convenientes;
s.z - Caberá a CONTRATADA:

Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposiçÕes da Lei 8.666/93, do
contrato assinado com a CONTRATANTE, e das disposiçÕes regulamentares
pertinentes ao fornecimento do objeto contratual:



,i.

!üá'*l ,

"Õ!

SF*,v
§§.*Gsâf
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'

\r".- .nr'./a; Fornecer o objeto contratual de conformidacle com as exigências contidas no ediü3,o -Çj/
da licitação que originou o presente contrato e proposta adjudicada;

n; Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou
subcontrataçÕes;

c) Manter no curso do Contrato, as condiçÕes de habilitação e qualificação, que

ensejaram sua contratação, nos termos do artigo s5, vlll, da Lei no.8.666/93;

u; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes

do fornecimento do objeto do contrato;

e) Responder pelos danos causados diretanrente a CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, nãct

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento
pela PMSIP sob a interveniência da SMS;

fl Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus técnicos durante do fornecimento clo objeto contratual, ainda que

no recinto da CONTRATANTE;

g) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ârnbito federal,
estadual ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as

obrigaçÕes estabelecidaspelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

h) Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
i; Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e
estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
e legislação;

i)Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, .

inerente ao objeto da iicitação;

k) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

I) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes
sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na
época propria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vÍnculo
empregatício com a CONTRATANTE;

m; Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em

rotinas

normas

r )r

,t
1i
.'i
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t
ocorrência da espécie, forem vítimas os sei.rs empregados na entrega Oo oilQg;!,../
contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido nas dependências OaYl
CONTRATANTE;

n)AssumirtodosoSenCargosdepossíveIdemandatrabalhista,cÍveloupenal:..'-,'.
relacionados ao fornecimento do objeto contratual.

o; Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; .,t , ,.1 .
p) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nas : :'

condiçÕes anteriores, não transfere a responsabilidade do seu pagamento a : ;
CoNTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, para com a GONTRATANTE;

q; Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando
sempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conforrnidade com a
proposta apresentada e as orientações da CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabitizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive .. .,
por omissão destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a pMSlplSMS de' .,i ' .,

quaisquer responsabilidades soiidária ou subsidiária. , , 
, 

. '1, :'

,,:.,1. +

PARÁGRAFO SEGUNDO -A CONTRATADA se sujeita às disposições do cócjiqo', ,.,,- ,

'u- ,a
de Proteção e Defesa do Consumicjor, instituído pela I-ei no 8.078, cle 11 de setembro '. ,,... ,..;,-,
de 1 990

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

6'1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigaçÕes contratadas, na forma do
processo licitatorio. Responsabiliza-se, tarnbém, pela idoneidade e pelo
comportamento cje seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados a contratante ou a terceiros

,l
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PARÁGRAFO PRIMEIRü - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no\§ '-r--

prazo máximo le 48 (qu;r enta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à

Contratada, so) pena cji: multa de O,2o/o (dois décimos por cento) sobre o valor do

Contrato, 6ror da de at;irso.

PARÁGRAFO SEGIiNpO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus,

direitos ou obrigaçÕeç vrnculados à legislaçâo tributária, trabalhista, previdenciária ou

securitária, e Je(,orrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e

resp o n sa b i I idad,l; r:?/ber áa, excl u s iva me nte, à C o ntratad a.

PARÁGRAr;ü TERCEIRo - A contratante não respondera por quaisquer

comprcrmisgos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à

exec',tÇão do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decr:rrência de ato da Contratada, de seus empregados, pi'opostos ou subordinados.

cLÁusuLA sETtMA - DA FtscAllzAÇÃo
i'.1 - Para acompanhar e fiscalizar as atividades deste Contrato, a pREFEITURA

MI-'NICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE - SMS com sede na cidade de Santa lzabel do Parii, Estado do pará, o (a)
qual será o (a) responsável por fiscalizar a execuçáo diretia das atividades deste
Contrato bem como avaliar e encaminhar às mesmas relatórios de execução referente
ao o cumprimento do objeto contratual em consonância com as cláusulas
estabelecidas neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os
metodos e processos de inspeção, verificação e controle a serern adotados pela
Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização rla Contratante
em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à

integridade, à correta execução das prestaçÕes a que se obrigaram, suas
consequências e implicaçÕes perante terceiros.
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\2o,- 4-= .\lu',-lcLÁusuLA orrAVA - DAS pENALTDADES \9rr,^,\J-
8.1 - A cr:rtratada, total ou parcialnrente inadimplente, serão aplicadas as sançÕes

previstas rros artigos. 36 e 87 da Lei federal n'. 8.666/g3, a saber:

a)Advertência, nas hipotese.s cle execução irregular de que não resulte prejuízo para
a entrega.

b) Multa, que não excederá, enr seu tatal,20% (vinte por cento) do valordo contrato,

nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entreEa.

cl Suspensão temporária de participação em iicitação e impedimento para contratar
íli-1Ín a Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas

nipoteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para

a entrega.

a1 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública,

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a

execução irregular, os atrasos ou a inexecução assocrem-se à prática de ilícíto penal.

PARÁGRAFo PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea ,,b,,, desta

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das
demais

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo,
sujeitará a contratada ao pagamento da multa de 0p% (dois décimos por cento), sobre
o valor global do contrato a contar do vencímento daquele.

PARÁGRAFO TERcEIRo- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza
compensatoria e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por
danos causados a Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO- A Contratada estará sujeita às penatidades tratadas na

ciáusula eparágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem.
a1 Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificaçÕes
tecnicas co ato convocatorio e com as pertinentes normas técnicas.
c1 Pelo atraso no inÍcio e concli-rsão cla entrega.
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u; Peio descumprimento de qualquel 66s çe1,-iiçÕes dispcrstas no presente lnstrumeÀ"it

CLÁUSULA NoNA _ DA RESCíSÃo

9.1 - O presente contrato será rc'scinciida nas hipoteses previstas nos artigos 77 e 78

da Lei Federal n" 8.666/g3.

PARÁGRAFO UNtco - os casor cie

formalmente motivados; nos â,;(oS do

ampla defesa.

CLÁUSULA DÉJOIMA. -. DA CE§SÃO OU DA TRANSFERÊNCIA
10.1 ' O presertte Contrato não poderá serobjeto de cessão, subcontratação ou

transferênctd, 11o todo ou em parte.

CLÁUSTILA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 ' A execução deste contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão
pelas çláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supleiivamente, os princÍpios da Teoria Geraldos Contratos e as disposiçoes de direito
privado, na forma do art. 54, da Lei Federal no 9.666/g3.

. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMEN']"ÁRIOS
12.1 '12-1 ' Para fazer face às despesas pelo fornecimento dos bens, objeto deste

:Contrato,aContratanteutilizar-Se-á,respectivamente,dasFuncionais
. 

j' . :.programáticas definidas a seguir:

....
unidade orçarnentária: 0501 - Fundo Municipa! de saúde . ; ..i
FT: 10 302 .aa2i.2.0sg (Manutenção de Rede psicossociar)
PT: 10.302 0021.2.058 (Manutenção de Rede Psicossocial CAPS ll-Alcool e Drogas)
PT: 10 122'0001.2.044 (operacionalização das FunçÕes da Secrertaria Municipat áÉ;õáro"l

Natureza da Despesa: 33g030

rescisão contratual, na fornra da lei, serão

Processo, assegurado o direito à prévia e
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clÁusuLA DECIMA TERcEtRA - DA puBltcAÇÃo

13.1-Apublicaçãoresumidadestecontrato,noDiáriooficiaIdoEstado,condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o

décimo dia seguinte a sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QL.'ARTA_ DO FORO

14.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa lsabel do Pará, Estado do pará

para solução das demanclas decorrentes deste Contrato.

E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar
o presente contrato, o qual, depois de lido e achado confornre, vai assinado pelos

representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três)
vias de idêntico teor.

Santa Isabel do Pará/PA, 28 de Jutho de 2017.

F VI LH E NA P E R E I RA liltiillr,,u;r;r.r:; ;,,,'.,,,,,,,
M E : 0 5 69 9644 ooo t lÍrllu;*ill,'i ; lJl'l i il'Jrilil'lill'r''
'11 i,l(uÁqt uriràtâcIrI

L.r. /r 1ol,!,. r{u/..r'

Testemunhas:

1)

2)

DA SILVA JARES

cPF 291.765.902-59
GNPJ: 05.699.
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