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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURíDICA

CONTRATO N'. 03/2018.

coNl'RAt'O PARA CON'| RA't-A(tÀO DLl
EMI'ltlrSA IISPECIALIZADA A ITORNI-.(ll'rl{
LIVEN'I'LiALMENTLI MATI:RIAL Dti
coNSTRTJÇÃO. HII)RALJI-IC'O.
FERRAMENI-AS I] EQUIPAMENTOS. PARA
AT'IINDER A PRBFEITURA MUNICIPAL DLi
SANTA IZAI}E:], DO PARÁ E SECRET'ARIAS A
EI,A VINCLJI,ADA.

A PREFEITTTRA MUNICIPAL DE SANTA \ZABEL DO PARÁ, pessoa.jLrríclica de Direitcr

I)irblico" CNP.I 05.171.699/0001-76. cotr.r sec'le na Av. Barão c1o Rio Branco n' 1060 - Centro -
Sattta Izabel do Pará CEP: 68790-000, Irstaclo do Pará. representac'lo pelo seLr Pref.eito. Sr.

EVANDRO IIAI{I{OS WATANABE. brasileiro. casado. prelêito municipal de Santa Izabel c1o

Pará. insclito no Cl)F/MF sob o n" 304.410.562-53 e portador cla Carteira cla OAB/PA n" 6.584.

resiclerrte e domiciliado na ciclacie de Santa Izabel do Pará. na'l'v..lose Ar"nârrcio. n[rntero 1522.

CIIP: 68.790-000. e pela StrCRIiTAltlA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO B FINANÇAS,

irtsclita rro CNP.I ti" 05.171.69910001-16 e situada na Avenida Barão do Itio Branco, 1060, ciclacle cle

Sarlta Izabel clo Pará. Estado ilo Parii. na pessoa cle seu reprcserrtaute a Secretária, senhora CLAUDINII

YUKARI WATANAIIE SASAKA, brasileira, solteira, norneaclo através de Decreto Municipal n"

13912017 cle l:l de.lunlto de 2017. inscrito no CPIr/MIr sob o núrrrero 684.918.082-73 e portaclor cla

Carteira de lclenticlaclc n" 30760'/3 SEGUP/PA, rcsicle nte e ckrnriciliada na Avenicla Fraucisco Arrâncio.

Ir" 1490. AP 604. Bairro: T'riângulo. Santa Izabel do Pará/PA. CEP: 68.790-000, intervido pela

SECITETAITIA MUFilCtllAL DIi OIIRAS PUtsLlCAS, secliacla na Av. Barão clo Rio Branc<r

rr" 1060 Celttro Santa lz.abel clo l)zrrá. CEP 68790-000. neste erto representaclo por seu

Secretário Sr. IIEDI{O I'AULO DIi MAGAI-IIÃES BEZEIIRA. brasileiro, nomeado através

cle Decreto MLuricipal 0A212A17. CREIA/PA nn 7550-D e CPF n" 237.102.172-53. residenre e

donriciliaclo t1o eirrlereço Rua l)arrtaural. n' 700. [Jairro: Curuçarnbá. Cidade : Ananinder-ra/PA.

CEP: ó7.146-309, cou scdc na cidadc c1e Santa lzabel do Pará. Estado do Pará. denominados

CON.II{ATANTES, e a EVIPRBSA PRISCII-A REIS I'OI-EM EIRELI - ME. cuio CNP.I é

11.71)6.25010001-82. reprcsentada por PRIS(IlI-A RtjlS POI.EN. CPIr: 760.266.982-72, RG

4534100 PCI/PA" residcnte e domiciliada na rua Senador Lemos, 805. Bairro; Centro. Castanhal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURíDICA

I)A. CF.P: (r8.740-010. denotr"rinada cle CONTITATADA. no tocallte a este contrato. realizaclcr

rrediernte pl'oceclir.neuro licitatório. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N" 03212017- SRp,

do tipo l-ltt:ltor preço, por iterl. observando o cllle consta do processo n.o 1 46912017, suieitanclo-

se as partes aos cotlaudos da Lei n." 10.520102 e 8.66611993, observadas as clár:sr-rlas e

conc'lições seguintes :

CLÁTTSULA PRIMEIRA - Do oBJETo
l.- Destirtado à contratação de en-rpresa especializacla para o Íbmecimento eventual de material

cle constrttção. hidráLrlico, Íbrramentas e ecluipamentos, a I'in-r de atender as dernanclas cla

SECRETARIA MUNICIPAL Dtr ADMINISTRAÇÃO g FINANÇAS do MunicÍpio de

santa lzabel do Pará, ntrs especilicações qne seguem:

LOTE OI- MATERIAL BASICO E BRUTO

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QTD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

I

Aditivo elaborado a partir de resinas
natLrrais que. para argantassas cle

cirrento e aleia. (clrintilial)
I itlo 20 R$ U. 15 R$ 223.04

2
Areia lavada ntedia. lavada e isenta
clc inrpurezas de ntaterial orgânico

r.t.t' I 000 RS 33^46 R$ 33.4,5-5.90

J Atelro para nivelautento de terreno ,n' r 000 R$ 29.74 R$ 29.738.-58

J

Arsanrassa Colante Tipo AC I (Saco
Conr 20 I(g) Da Cor ciuza. Tenrpct
Secagenr l2 horas. Rendimento da

Arganrassa 6 a 8.5 lig/ntr

pacote 600 R$ 12,19 R$ 1 .315.69

4
Cinrento CP III 32. Conrunt. Saco C/

.501<g
{' ,.

I 000 R$ 31.23 R$ 3 r .225.50

-5

Cola adesiva bi-contporrente. ri lrase
de lesina epóxi. polianticla c calgas

nrinerais. resiste a altas tentperaturas
(-50oC a l 50oC) e endurece ent cluas
horas. Lrnidade con.r l00g (durepoxr).

carxa 20 RS 8.s5 R$ t71.00

6 Cola de silicone cnr tubo 280Ír und 20 R$ 19.35 RS 3 87.0-5

1 Scixo rolaclo n"r' 600 R$ r33.82 R$ 80.294. r-5

8
'I'clha cle barrcl rnil 20 R$ 594.11 R$ r r .895.43

9
-l'ellra 

ecológica UND 200 R$ 43.86 R$ 8.772,88

t0

'Ielhas de Ílbrocimento tilto ondulada
cle 4nrnr de espessura. de 50cnt cle

lalSLtra. de lJlcru dc corrrplirncrrto.
clue obedeça a Nornra Blasileira

ABNT NBR I52IO

UND 2000 R$ 23,92 RS 41.834,s0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALÁcIo MUNICIPAL cAP, NoE DE canvÀIrIo

ASSESSORIA JURíDICA
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I iiolo ccrântico 0(r Íirros

LOTE 03: FERRAGENS

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QTD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAI,

I Arante recozido I(g 400 R$ 9,8s Rl; 3.940.59

2
Arruela galvanizada de %" caixa cont

200 2 RS 6 r.60 RS 123.t9

J
ArrLrela galvanizada de %" caixzr con.r

2oo cx. 2 R$ 67,81 RS t3s.73

4
ArrLrela galvanizada de l/2" caixa

com 200 cx. 2 R$ 66.17 R$ 132,35

5
ArrLrela galvanizada de 5/16" caixa

coll 200 2 R$ 60.70 R$ t21.40

6
Berlla rosclueada galvanizada cle I

ntetlo de %"
Unid. :)l R$ 2.79 R$ 646,42

l [3arla rosqueticla galvanizircla de I

ntetro de %"
Unid. 2-50 R$ s,42 R$ I.35.5.82

8
Barra rosqueada galvanizada cle I

ntetlo de 5/16" Unid. 220 R$ 5.42 R$ 1.t93.12

I Balra rosqueada galvanizadade I

ntetro de %"
Unid. 208 R$ r r.99 R$ 2.494.t2

l0
Bucha leduçào clc 2:/20nt expançâo

no 0(r
Unicl. 240 RS r.69 R$ 406.00

ll Bucha redução de 32l25nt Unid. 200 RS l,t7 R$ 234.84
t2 BLrcha reclução cle -50/40nt Unid. 120 RS 20q R$ 2s0,t6

t3
Cacleado corpo ent latào rlaciço e

trava ent aço cronttrclo 'l-ri Ciclc I,,

lillha ?5 ittttt
Unid. 52 R$ 12,19 R$ 664.93

t4
Cadeado col'po ent latão maciço e

friiva elr aço crouraclo l ri Cicle 1,,

linha -.3,5 rnnr
Unid. 44 R$ r r,84 RS s21.03

l-5

Cadeado corpo erlt latào llaciço e
trava ern aço crornado -lri Cicle 1,,

linha 40 nrnt
Unid. 48 R$ t9.21 R$ 92t,86

l6
Cacleado corpo eni latão rnaciço e

frava ent açcl clontaclo l-ri Ciclc 1,,

linha -i0 inrn
Unicl. 24 R$ 29,3t RS 703,34

t7
Cadeado corllo ent latão rlaciço e

trava ent aço ci'ortrado tri-circle de j0
n]nt

LJNII) 27 R$ r r,34 R$ 306,29

t8
Dobradiça ent aço 24(r crontado

galvanizacia 2 fzz'" conr l, ltares
Cx. r30 R$ 4s,03 R$ s.8s3,67
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PREFEITURA
PALÁCIO

MUtlllClPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURíDICA

l9
Dobradiça galvanizada 3 ,,1" conr

i 2 pares
Cx. 1t0 R$ 13.64 R$ 8.r00.r r

20
Dobradiça galvanizada 3" cont l2

pares Cx. il0 R$ 65.68 R$ 1.224.42

2t
Dobradiça galvanizada4" - çon 12

pares Cx. ll0 RS t2t.40 R$ I3.3-s4"23

22 Ir-echad ura externa cront;rda Unid. 54 R$ 3s.43 R$ t.912.98

1-)

Fechadura p./ banheiro tipo 1'aco de
ColÍ. trinco cle 40 nrnt. eur latão

clonraclo, espelho ent Iatão clomaclo.
chave sintples.

Unid. t24 R$ 3s.43 R$ 4.392,17

24

Fechadura p/ portão tipo'laco de
GolÍ. trinco de 40 nrnr" ent latào

cronrado. espelho ent latào clor.nado.
chave sinrples.

Unid. (r0 R$ 32.97 RS r.978,06

25 [--erlolho chato 3 %" Unid. 26 RS 4, 13 R$ 101^37

26 Fita crepe de 3 crn rolo Unid. t1 R$ 3.04 R$ s l,60

27
ParaÍirso 4,2 x25 cont l)orca e

arrue I a
cx. 8 RS 729,91 R$ 5.839.24

28
ParaÍirso 4,2 x 32 cont porca e

arrLr e I a
t,l n icl. 120 R.$ 0.0-5 R$ s,s1

29
I)aralirso ent Iatâo pal'a vaso

sanitáriio cont bLrcha
Ll n ici. 120 R$ t,4e R$ t7e.t2

30 Parafirso no 06 Unid. 120 R$ 0,70 R$ 83,59

3l Paralirso para dobracliça cont 500
un id.

Cx. 8 RS 14e.16 R$ 1.r98,r0

32. Porca .qalvanizada. de 1/t" Cento 400 R$ 15.42 R$ 6. r69.6 r

JJ Porca ga lvan i z.atla de *" Cento 400 R$ 12,t9 R$ 4.81s.99
34 Porca galvan i zada cle,t5" Cento 400 R$ 25.96 R$ r0.3 84.85

35 Polca galvarrizacla de -5/16" Cento 400 R$ t2.93 R$ 5. I 70.54

36

Porta Cadeado Aço Inoxidável, Pr.ata.

Asa trrenor com 3 pertirrações para
paraÍirso; asa rlaior conr I perÍLrração

para encaixe clo cadeado. tarlarrho
12". Conprillento 10,5 ntnt. Largula
zl5 nrrl. Chapii 1,90 nun, Castanhtr

1.50 rnm

-56 R$ 8,04 R$ 450.26

31

Porta Cadeaclo Aço Inoxidát,el. Prata,
Asa nrenor cotn 3 pelfirlações para

paraÍirso: aser ntaior cont I perltrração
para encaixe cio cadeado. tantanlio

15". ('ornpritrrento 105 rrrrn. l-algrl'a
45 rlnt. Chapa 1,90 rnrl. Castanha

i.50 rlll

)Z R$ 8,36 R$ 2.61.48
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i8

I)orta Cacleaclo Aço Inoxiciável. I)rata.
Aslr rrrerrol corrr -i pellirraçôcs plrla

paralirso: asa rnaior cont I per.ÍIração
pala encaixe do cacleado, tartranho

4,0". Collprinrento 105 ntnt. Larqura
45 nrnr. Chapa 1,90 ntm, Castanha

l.-50 ntnt

Unid. 36 R$ 1,86 R$ 283,0 t

39 Porta cadeado de l2rnnt Unid. 20 R$ 2.61 R$ .53.34

40 Pre_uo 7á" cont cabeça I(g 400 RS 9,40 R$ 7 .7 6t.17
4l Prego I x l6contcabeça I(g 11 R$ 6^12 R$ 1.281^26

42 Prego I%" x 13 conr cabeça Kg ()l rilj \"7) R$ t.525.09
43 Prego 2 r/:" x I I coll cabeça I(g 517 R$ 6,02 R$ 8.282.91

44 Prego2x ll contcabeça I(g -504 R.$ 6.02 R$ 8.074"63

45 PrcgoIr llcorncubeça I(g 503 R$ 60) R$ 8.058.6 r

46 Pt'ego3x9cortrcabeça I(g 502 R$ § ?t R$ 1.642.96
4l Prego 3%" x 9 con'r cabeçar Kg i00 RS §?i R$ | .522.,50

48
Prego para telha cont lrorlacha l 8 x

30
I(g 98 RS 11.t2 R$ 1.677.34

49
Irrego Tclheiro 2 1,'r" x l0 - pacote

cont 500g
Pct. r00 R$ t t,74 R$ 1.114.22

50 Tlinco pala.janelas Unicl. 12 R$ 3,06 RS 220,67

5l
Vergalhào ent aço CA (r0 4.2 nlr l2

M
Unid. r00 R$ 10.58 RS t .0s7,79

52
Vergalhão eut aço CA (r0 5.0 ntnt l2

M Unid. r00 R$ 29.85 RS 2.985"30

53
Vergalhão ell aço CA 60 (r.0 ntnr l?

M
tin id. r00 R$ 39.36 R$ 3.935.62

54
Vergalhão ern aço CA 60 8,0 nlr l2

M
Unid. 200 R$ 24.88 RS 4.97.5.50

55
Vergzilhão en1 aço CA 60 10.0 mnt

l2M Unid r 000 Ii.$ 26.81 R$ 26.867.68

,s6
Vergalhão ern aço CA 60 12,5 mnr

12M LJ n icl | 000 R$ 28,86 R$ 28.8s1.81

R$ 207.995,41

LOTE 05: PINTURA, FORRO E PISO

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNII) QTD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

I AgLra Raz lata de I litro litro 8 RS r4.e r RS 119.24
2 Cabo para rolo 23cnt Unid. 40 r{$ 4,97 R$ tL)8.14
J Cal conr 5l(g [)cte. 200 R$ 14.3 r Rs 2.861.86

4

Cal Especial nricropulvelizada e

selecionirda. próplia prr.lr pirrtrrra.
Rendi rnento: Aproxi rnaclanterrtc 7ll2

pol cpilo do plodLrto. coill Ltnta

clenrào. enrbalagert do 8li.g.

l.g r 000 n$ t2,92 R$ t2.9 r 8, il

-5 EspiltLrla etr açcl Ll n id. 8 s.96R$ R$ 41,10

?V
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6
I'orro ltvc liso branco ntacho /Íêntea

rlodelo nracleira
Metro I 000 R$ 20.67 R$ 20.668.98

7 La-iota (4-Sx4-: crr). 1" linha nretfos I 000 n$ 41.70 n$ 4t .691.6s
8 La.f ota antiderrapaute tipo A IrEI IV II, I 000 R$ 34.18 RS 34.119.s3

I Lixa cl'água n' 100. ntedinclo
22-5127-5

tJn id. 60 R$ r,99 R$ I19,24

l0 Lixa cl'água n" ,50, ntedinclo 225x275 Unicl. 40 R$ I qc) R$ 79"50
ll t-ixa d'irsua n" 80. nredindo 22-5x27-5 Unid. 40 RS 1.99 R$ 79..50

t2
L,ixa para Ícrro n" 100. medinclo

225x21 5
tJ n id. 40 RS I c)7 R$ 158,99

l3
L.ixa para íêrro rro 120, ntedirrdo

225x278 Unicl. 40 r{s 4.97 R$ tL)8.14

l4 Lixa pala nracleira n" 100 Unid. 40 RÍ; r.49 R$ s9.62
l5 Lixa para rnacleira n" 50 Unid. 40 RS 1.49 r{$ 59.62
l6 Lixa pala rladeila no 80 Unid. 40 R$ t,49 RS 59.62

ll Massa corrida par alvenaria la1ão de
I 8 litros (acrilica) Calão 40 R$ s9,62 R$ 2.3 84,88

l8 Massa corrida para ntadeira latào de
| 8 litros (acrilica) Galào 40 R$ 49.6e R$ r.987,40

l9 I)erÍll de PVC Unid. I 000 R$ 16,11) R$ r6.793.55

20
Pirrcel para pintura. Forntato Básico"
Cabo plástico. Corantarela, Vilola

estanhacla. cerdas brancas 2"
un id 20 R$ 4.91 R$ e9.31

2t
Pincel para pintula, [:ont1.lto Básico.
Cabo plástico. Corarrarela. Virola

eslanhacla. cerdas brancas i"
Unid. 20 R$ 9,94 R$ 198.74

22
Pincel para pintLrra. lrornralo Bhsico,
Cabo plástico. Corantalcla. Vilola

estanhacla. cerclas l"lrancas 4"
tl n id. 20 R$ 10,33 R$ 206.69

23 Piso Ccrârnico llt2 400 R$ 3 r,40 RS 12.560.38
24 Ilc'iurtte Acrílico cinza ll(g. lg 40 RS 4,97 R$ 198.14

25
Rolo de là de carneiro conr cabo

I 5cm
Unid. 20 RS 1.95 R$ 158.99

26
Rolo de lã cle carneiro com cabo

2i cnr
t.ln icl. 20 R$ 12,62 R$ 2s2,40

21
Rolo de pintLrla espunta cont cabo

9cnr
Unid. 20 R$ 4,97 R$ 99.37

28 Thinner. garraÍa cle I litro. L r00 R$ r4,8 r RS r .480.6 t

29 'T'inta a base cl'írgua 3.(r litros Giilào ó0 R$ 35.38 RS 2.122.55

-) (,
'linta a base d'água acrilica balde

conr I 8 Iitlos (branco. verde e azLrl)
ba lcle 60 RS 19.50 RS 4.169.7 6

3l Tinta Iatex acrilica semi brilho. l8
litros" brarrco neve

Galão 60 R$ t t2,29 R$ 6.131.29

)_
linta latex PVA l8 litros. branco

IlEVC
Galão 60 R$ 43,03 R$ 2.58t.64

7lv
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MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURíDICA

JJ
'l'inta óleo balclc cle l8 litros (branco.

azirl e velcle) balde 60 RS 71,51 R$ 4.6-50..52

34
Tinta óleo branca de secagenr ráltida

3.6 litros Galão 60 R$ 71.5t R$ 4.6,50.52

35
Tirrta óleo esrrralte sintética

autontotivar
Galão ó0 R$ 104.64

36
l'inta óleo esnralte sintetica: galão
conr 3.(r litros (cores: branco, .azul

celeste c verde bandeira)
60 RS 66.38 R$ 3.982^1s

-)l

'f inta óleo na cor preta cont
acabamento bri lhante. Ern balagent

corrr i.(r litros.
Galão ó0 R$ ss,05 R$ 3.:103.06

38 '['inta para Piso Cimentado Iatão 8 R$ 116.02 R$ r .408. r9

39

Tinta PVA balde conr 3.(r litros Nas
cores azul" anrarelo. verde e brarrco
(de acordo cont o pediclo do setor.

leclLrisitante).

Galão 40 R$ 24,6e R$ 981 .14

R$ t98.000.00

2. - O valor total do contrato é de RS 692.995,47 (seiscentos e noventa e dois mil .

novecelltos e noventa e cinco reais e quarenta e urn centavos) irrea.iustáveis,.iá colsiclerados os

tributos. segllros, tarifas e cletnais despesas decorrentes da execução c1o objeto.

2.1- O pagamettto será el'etllado ern até 30 (trinta) clias a partir do foniecimento alo ob.jeto

colltrattlal. lrediallte a apreselttação da Fatr,rra (Recibo e Nota Fiscal) devidanente atestacla e

visacla pelo setor colltpetenle e Relatório c1o Fiscal cJo Contrato clesignaclo pela pMSIp.

2.2 - Nenhunl pagatrento será ef-etr-rado à contratacla enquanto pendente de liquidação ou

qr-ralqr"rer obrigação lluanceira que lhe lbr imposta. ern virtucle de pe6aliclade ou inaclimplência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VTGÊNCIA Do C\NTRATT
3.1 - O contrato terii vigência cle12 (doze) uleses.

3. 1 . 1 - O prazo supra estabelecido poc'lerá ser pron'ogado r-ros termos estabelecidos e antorizaclos

na Lei 8.666193 e alterações.

CLAUSL\LA QAARTA _ DO PRAZO DA EII/T-REGA E LOCAL DE RECEBIMEI\\ITO DO

oBJETO DA LTCITAÇAO

1.1. - O Íbruecedor cleverá entregal o ob.jeto desta licitação nos prazos. quantidacles.

PREFEITURA
PALÁCIO

*

CLAUSULA SEGT]NDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
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IUiUhIICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA í..!
IllIUNIICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURÍDICA

especificações e tet't.t.tos dispostos no J'ermo de Reltrência do Eclital que originou o presente

contrato e o itttegra independentemente de sua transcrição. em dias e horários de expecliente.

4.2. - O ob.ieto da licitação deverá ser entregue livre de qr.raisquer despesas por parte desta

Secretaria. como fl'ete ori descarga e outros.

4.3. - O ob.ieto desta licitação será(ão) recebiclo(s) confbrrne estabelecido nos itens 3 (três)
(cinco) e 8 (oito) clo 'fermo de l{el'erência integrantc- cleste contrato.
zl.'1. - Provisoriaurente. lto ato cla entrega. para eÍêito de posterior veriÍicação cia conÍbrmiclacle

do objcto coltt as especificações constantes cia proposta da errpresa, especificações técr-ricas e

exigências eclital íc i as.

4.5. - Delrrtitivanteltte. após a veriÍicação cla conlbrmidade com zrs especificações constantes

clo Eclital c da proposta. contados 10 (dez) clias a partir do recebimento provisório e sua

cousecliienle aceitação. ntediante a emissão clo 'l'enro Def-rnitivo assinado pelas partes.

4.6. Caberá ao servidor. clesignaclo para liscalizar a entrega. acompanhar-nento e execução do

contrÉlto, re.ieitar totaltnente oLt em parte. clualcluer material que não este.ia cle acordo cotlt as

exigências editalícias e contratuais, bcrn colrlo determinar prazo de 60 (sessenta) clias para

substitLrição c1o ob.ieto da licitação eventualmente lora da especificação e exigências cditalicias.

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRrG"4ÇoES:
5.1 - Caberá a CONTRATAN'IE:
Alent clas obrigações resultantes da obserr,ância da Lei n" 8.666i93. a CONTRAI'ANTE cleverá:

a) Ef-ctuar o pagatlterlto devido peio Íbrnecimento do ob.icto contratual, descle qr-re

cumpridas toclas as Íbrmaliclades c exigências do presente contrato.

b) Receber o(s) ob.jcto(s) dcste Contrato nas condições avençadas;
c) F-iscalizar o cturpritnetrio clas obrigações e responsabiliclarte da Contratada;
d) Dar a Contratacla as condições uecessárias para regular execução c1o Contrato;
e) Pen-r-ritir accsso aos empreg:rclos" deviclamcnte iclentificados, da empresa

CONTRAT'ADA às clependências cia CONTRA'I'AN'fE para f.ornecintento do ob.jeto contratual"

refêrentes ao ob.jeto. cluando ncce:;sário:

D Prestar as iulbrmações e os esclarecimentos que venham a ser solicitaclos pelos

empregados da C'ON'l'RAl'ADA;

g) Euritir, por iuterntedio do servidor designado. relatorio sobre os atos relativos à execução

clo Cloutrato clLle vier a ser llrmaclo" erx especial quanto ao acompanharnento e tiscalização c1a

C]ONTItA'fADA.

PREFEITURA
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h) As clecisões e providôncias qr.re ultrapassalr a competência clo servidor clesignaclo para

flscalizar o presentc contrato. deverão ser solicitaclas ao Gerente c1a CON'|RA'|ANT'Ir" err

tempo hábil. para a aclição das meclidas cortr,'enientes;

5.2 -('aberiraCONTIIATADA:

Caberá à CONTRATADA. alen.r do curnprir.nento às disposições da Lei 8.666193. clo contrato

assinado coltt a CONTRA'IANTE. e das disposições regularnentares pertinentes ao

I'ornecirnento do ob.jeto contratual :

a) Irornecer o objeto contratual cle confbmidade com as exigências contidas no edital da

licitação que originc)Ll o pt'esente contrato e proposta acl.jLrdicada;

tr) Executar diretameute o coutrato. sem a lransf'erôncia de responsabiliclacles ou

subcontratações:

c) Mauter I1o curso clo Contrerto, as condições de habilitação e qualificação, qr-re

ense.iaranr sua contratação, r.ros termos do artigo 55. Vlll. da Lei n".8.666193;

d) Responder. ent t'eletção aos seLrs empregados, por todas as despesas clecorrentes c1o

Íbmecir.nento do objeto clo contrato;

e) Responder pelos dar-ros causados diretantente a CONTRATANTE ou a terceiros.

clecorreutes clc suit culpa oLt dolo. cluando do íbmecimento do objeto contratual, não exclr-rinclo

ou reduzindo essa responsabilic'lade à Íiscalização oLr ao acompanhamento pela PMSIP sob a

interveniência c1a SEMAD/SEMOP:

1) Arcat'cotl c1es1:rcsas decorrentcs de qualquer inÍr'ação se.ja qr-ral fbr. clescle que praticada por

sells tectticos dr-trante do fbrnecimento do ob.ieto contratual. ainda qLre no recinto da

CONTRATANTE:

g) Respottclcr pelo clturpt'intenio dos postulados lcgais vigentes clc ântbito Í-ederal, estaclr:al

oLl mr-uricipal. bent ainda. assegLrrar os clireitos e cur-nprintento cle todas as obrigações

estabelecidas peio contrato. inclusive cluanto iios preços praticados;

h) zelar pela perfeita execLrção no Íbmecimento do ob.jeto contratual;
i) Prestar o Íbrtteciurenio clo o'ojeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas"

ettl observância às recouenc'lações aceitas pela boa técnica, norrras e legislação;

.i) Atencler pl'outaltlente quaisqLrer exigências do representante da CONTRATANTE.

inerente ao objeto cla licitação;

P,st-rK/
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k) Comuniciu' a CONTI{ATANTtr, por escrito. qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclareoi ntentos .i u I gaclos necessári os ;

l) Assuurir a responsabilidacle por toclos os eucargos previdenciários e obligações sociais

prer:istos na lcgislação social trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-las na epoca própria. vez

clLle os seus elnprcgaclos não rnanter'ão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

m) Assun'rir. tambérn. a responsabilidade por todas as providências e obrigações

estabelecidas na legislação específica dc acidentes do trabalho. quando, em ocorrência c1a

espécic. fbrem vítiuas os sclls empregaclos ner entrega do ob.ieto contratual oll eln conexão com

ela. ainda quc acontecido nas depenclências da CONTRATANTE;

n) Assuu-nir todos os erlcargos cle possír,el dernanda tratralhista, cível ou penal

relacionados ao fornecinrento clo ob.ieto contratual.

o) Assuuir ainda a rcsponsabilic'lade pelos encargos liscais e comerciais:
p) A inadimplôncia cja Contlatada. corr relerôncia aos encargos estal'relecidos nas condições

auteriores. r-rão transÍ-ere a resporlsabilidade clo seu pagamento a CONTRATANTE. nem poderá

onerar o ob.ieto contratual. razão pela clual a CONTRATADA renuncia expressamente a

qr-ralqr-rer víuculo cle soliclariedade. ativa ou passiva. para com a CONTRATANTE;

q) Executar I'tclinente o ob.ieto contrataclo, de acordo coln as nonras legais" veriÍicando

sempre o seLr bom desempenho. realizando o lbrnecimento ern conlbrn-ridade com a proposta

apresenlada e as orientações cla CONTRATAN'I11.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos

pessoais ot"t t-nateriais causadas pol' selrs prolissionais or-r prepostos. inclusive por omissão destes.

a CONTRATANI'E olr a terceiros. iscntando a PMSII'}iSEMAD/SEMOP c1e cluaisquer

responsabiiidades solidária ou sr-rbsidiária.

PARÁGRAFO SEGUNDO A CON'fRA-IADA se suieita às clisposições do Código de

Proteção e DeÍêsa do Consurnidor. instituído pela Lei n" 8.078. de 11 c1e setembro de 1990.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILTDADES

6.1 - A Contratacla asslurle collo cxclr:sivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perl'eita e,recução clas obligações contratadas. na lirrma do processo licitatório. Responsabiliza-

se , tambérn. pela idoneidacie c ;re lo colllportameuto cie seLls empregados. prepostos oLl

subordinados. e. aincia. por cluaiscir-rer pre.jr-rízos que se.iam causados a Contratante ou a terceiros.

PREFEITURA
PALACIO
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PARÁGRAFO PI{IMtrIRO - Eventuaris clanos serão ressarciclos a Contratante no pttrz.o

uitxinto de 48 (cluarenta e oito) horas. contadas de notificação administrativa à Contratadzr" sob

petra c1e multa cle 0.2oÁ (clois clécirros por cento) sobre o valor do Contrato, por clia de atraso,

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por cluaisquer ônus. clireitos ou

obrigações vincr,rladas à legislação tributária. trabalhista. previdenciária ou secr-rritária, e

decorrente c'la execr"tção do presente contrato, cujo cumlrrimento e responsabilidade caberão.

cxc Iusivarlentc" à Contratada.

PARÁGRAFO Ttrl{CEtlLO - A Contratante não responderá por quaisquer cornpromissos

asstturidos pela Contratacia com terceiros, air-rda que vinculados ai execução do presente contrato.

bem cot-t-to por qr:alqr,rer dauo causado a terceiros em decorrência cie ato da Contratada, cle seus

empregados. propostos oLr subordinados.

CLÁUSULA SETTMA _ DA FISCALIZAÇÃo
7.1 - Para acourpauhar e Íiscalizar as atividacles deste Contrato. a PREI]III1'URA MTINICIPAL

DE SANTA IZABEI, DO PARA. e a SEMAD, sob interveniência da SEMOP designa como

Fiscal o(a) servic'lor(a)

matricula lto . lotado(a) no(a)

qual será o (a) responsár,cl por liscalizar a execLrção direta das atividades deste Contrato berr-r

coll1o avaiiar e eucatlinhar às uresuras relatórios de execução relerente ao o cLunprimento clo

ob.f eto coirtratual em consonância com as clár.rsulas estabelecidas neste instrur-nento contratual.

I'ARÁGRAF'O PRIMEIRO - A Cor.rtratacla cleclara aceitar, integralmente. toclos os métoclos e

pl'ocessos de inspeção. veriÍicação ç- ccntrcile a serelr adotados pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência c a atuação cla ílscalização da Contratante em nada

rcstriugct-t-t a responsabiliclacle integral e cxclusiva da Coniratadii cluanto à integridacle" zi correta

execução das prestiicões a clue se obrigaranl. slras consequências e implicações perante terceiros.

CLÁUSULA OITAVA _ DAS PENALTDADES
8.1 - A contratada. total ou parcialrrente inaclimpiente. serão aplicadas as sanções previstas nos

artigos. 86 e 87 da [.ei f-edcral n". 8.6(r6193. a saber:

a) Advertência. n.r.s hipoteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a

entrega.

b) Mrtlta, clue uão excecicrá" em seu total,2O'% (vinte poi'cento) do valor do contrato. nas

,1«'
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hipóteses de inexecução, com ou sem pre.iuízo pataaentrega.

c) Suspetrsão teurporária cie partici;ração enr licitação e inrpeclimento para contratar col.u a

Acluinistração do lrstado clo Pará. por prazo não supcrior a 05 (cinco) al1os, rlas hipóteses dc

execução irregr,tiar. ettrasos ot-t inexecução cle que resulte prejuízo para a entrega.

d) Declaração de inidoneidacJe para licitar e contratar coln a AcJn-rinistração Púrblica,

enquatlto perclurarem os seLIS motivos deleminatrtes ou ate que seja prontovicla a reabilitação

peratlte a autoridacle qlle aplicor"r a pcnalidade. uas hipoteses em qlre a execução irr.egular. os

artrasos ou a inexecução associer-n-se à prática de ilícito penal.

PARÁGRAFO Pli.lMIilItO - A penalidacte cle multa. estabelecicla na alínea "b". desra

cláusr-rla. poderá ser apiicacla de fbrn-ra isolacla ou cur-r-rulativamente corn qualquer das clemais.

PAI{ÁGRAFO SEGUNDO - O curnprirnento c1a obrigação prestaclo fbra do pruzo, su.jeitará a

contratacla ao pagal-rlento cla multa de 0.2oÁ (dois decimos por cento). sobre o valor global clo

Contrato a conttl"r c1o vencintento clt,rclucle.

PARÁGRAFO TERCEIItO- As multas previstas nesta cláusula não têm natlrreza

compellsatoria e o seLl pagamento rtão elicie a responsabilidade da Contratacla por cianos

causados a Contratante.

PARÁGRAFO QIIARTO- A C'ontratada estarzi sujcita às penaliclades tratadas na cláusula e

parágral'os ztcima. principalmente. pelos r-notivos qLle se seguellt:

a) Pela recusa injustilicacla em assinar o Contrato.
b) Pelzr não entrega do objeto da contratação cle acorclo com as especificações tecnicas clo

ato courrocatório e cout as pertinenl(.s nonuas técnicas.

c) Pelo atraso no início e conclusão c'la entrega.
d) , Pelo clescuttitpriurento cle qLralcluer clas condições dispostas no presente Instrumento,
CLAUSULA NONA - DA RESCTSÃO
9.1 - O presente cotttrato será rescindido nas hipóteses previslas nos artigos 77 e 78 cla Lei

Federal n" 8.666/93.

PARÁGRAFO UNICO - Os casos cle rescisão contratual. na Íbrma da lei. serão fbmralmente

urotirrac'los nos autos clo Processo. asseglrraclo o direito à previa e arrpla deíêsa.

CLÁUSULA DECIMA _ DA CESSÃI oU DA TRANSFERÊNCIA
10.1 - O preseute Coutrato não poderá ser ob.ieto cie cessão. subcontratação on transÍêrôncier, no

todo ou cr-r-t partc.
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CLÁUSULA DECIrtIA PR,IMEIRA _ DA EXECUÇÃa Do CnNTRATI
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ll.l - A excct-rção clestc cot-ttltrto. bem conro os casos neles on-rissos" regular-se-ão pelen

cláusulas contratuais e pclos preceitos de direito público. aplicando-se. sr-rpletivamente, os

prirlcípios cla1-eoria Gcral dos Contratos e as clisposições cle clireito privado. na Íbn.na clo art. 54.

cia Lci frecleral n" 8.6ó(r/93.

CLÁUSULA DECIMA SEGUT\IDA - DOS RECURSOS ORÇAMEI,,ITÁRIOS
12.1 - 12.l - Para lazer lacc às despesas pelo fbrnecimento dos bens, ob.jeto deste Contrato. :r

Contratante r"rtilizar-se-á. respectivanrente. cias F'r-ulcior-rais prograr-r,áticas delinidas a seguir:

tJO: 03 01 Secretarria MLrnicipal de Aclministração e F-inanças
P'f 04 122 0002 2007

UO 07 0l - Sccretaria Municipal cle Cultura, Desporto e Turismo
04 12200022013/1339200111004,' 1339200111005/1339200112015t13 3920011 2016

UO 08 01 - Seci'etarizr Municipalde Agricultura
PT: 20 12200022047 l20 122 0010 2051 120 60s 0010 1040 I t5 45200042037 I 15 4s20004
2038

UO 1013 - Secretaria Mur-ricipal de Transportc e Serviços Pirblicos
I'}'f: 04 122 0002 2028 I ls 4.52 0004 2039 I 26 122 0006 2033 I 26 782 0006 2035 I 25 752 OOOT

2036

UP I I 01 - Secrelaria Municipal de Obras Pirblicas
PT: 04 1220A022042 I 15 451 0004 1016 I t5 451 0004 204(t I 15 4s2 0004 1018 1267820004
l01i)

CLÁUSULA DECTMA TERCETRA _ DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A publicação i'esunrida deste contraio. no Diário OÍlcial do Estaclo, condição

inclispettsár,el para siia eí'tcricia. será providcnciada ;rela CONTRATANTE. ate o decimo ciia

seguinte a sua assiltatura.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA_ DO FOTTO

14.1 - As partes elcgcnr o Foro da cidacle de Santa Izabel do Pará" [istado do Parzi parer solr.rção

das clcutattdas clecrtrt'eutes deste Contrato. E, por assir-n estarer-n de acordo com todas as

r:lár"tsttlas. as pitt'tes resolvct-n celcbrar o prescnte contrato. o c1ual. clepois cle lido e acl-raclo

Faffir"k/
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conlbrnte. vai assinaclo pelos rcpresentantes das partes. na presença de 02 (duas) testemunhas,

em 03 (três) vias de idôntico teor.

Santa Izabel do Pará/PA,03 de.ja iro de

EVA
Prelcito M

CONTRATANTE

Secretario Municipal de Obras Públicas
INTERVENIENTE

-Q;,".1o'QL»'L-
EMPRESÀPRISCILA REIS POLEM EIRELI . ME

CONTRATADA

Testemunhas:
1).

Rg:
CPF:

2)
Rg:
CPF':

pp§rtóítírà MAGALH Lrà u,ur"RRA
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