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CONTTTATC) N". 08/201 8.

EVtIN'fUALMITN'f Il
c'oNS'rRUÇÃo.

('oN lr{A'ro pARA coNlRnlaçÃo DE
EMPRESA IISPECIALI'ZADA A FORNLiCER

MA'f I]RIAL Dtl
HIDRAT]LI(]O.

I,-ERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PARA
ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARA E SECRE,TARIAS A
ELA VINCULADA.

A PREFEITURA i\{TINICIPAI-, DE SANTA IZABF,L »O PANÁ, PESSOAJUríCIiCA dC DirCitO

PÚrblico. CNPJ 05.tr71.699)/0001-76, com sede na Av. Barão do Rio Branco n" 1060 - Centro -
Santa lzabel do Pará ' CEP: 68790-000, Estado do Pará, representado pelo seu preÍ'eito. Sr.

EVANDRO BARROS WATANAtr}E, brasileiro. casado, preÍ-eito municipal cle Santa Izabel clo

Pat'á, inscrito no CPF'/lvlir sob o n'' 304.41 A-562-53 e portador da Caúeira da OAB/pA n" 6.5g4.

residcnte e dorniciliaclo na ciciade de Santa íz,abel do Pará, na Tv. Jose Arnâncio. núnrero 1522.

CIEP: 68.790-000, e pelzr SECITITARIA h{UNICIPAL DB MEIO AMBIEN'[[,, represerrtacla

pelo SR. VâliLQlf ES{l*ÍiQU}i Âí-\'hl§ &'r}§-§{{1. brasileiro, Secretário interino do Município de Santa

Izabel, itrscritn no CPF/MF- sob o n" {)42.1i5.102--i0 e ;roltador da çartcira cla Oz\il/l}A N,, 10J7.

intervido pela SECRETARI,{ ft,ItINICIPA[, DE OBRAS PUBLICAS, sediada na Av. Barão

do Rio Branco no 1060 - Centro - Sairta lzahel do Pará, CEP 68790-000. neste ato representado

por sclt Sc'cretário Sr. PEDR() FztULO DE ITAGALFIÃES BEZERRA. brasileiro. ,omeado

atraves de Decreto N4unicipal AA212017. CREIAiPA no 7550-D e CpF no 237.102.172-53"

residente e doinicil:ado no encleler;o l{u;i Pantanai, n" 700, Bairro: Curuçambá, Cidade :

Ananindeua/PA. CI-P: 67.14()-i{j!i, ci-rrri secle na eidacle Ce Santa Izabel do Pará, Estado do pará,

dcNOMinaclos CONTR,{.T.AI\TES. c a triXIiT}idIiSA PR^ISCtrLA REIS PoL,EM EIRELI . ME.

ctrjo ClNP.l é 17.796.250/000i -82. repr-escntada por PRISCILA REIS POLEN, CpF:

760,266.982-72, RG 4534i00 PL],/PA. resicienie e domiciliada na rua Senaclor l-emos. 805,

Bairro; Centro, Castanhal - i)A, CEF: rr3.i40-010. cienominacla de CONTRÀTADA, no tocante

a este contrato, rcalizar1i'i nrecliar-rie prc,cedimento licitatório, na modaliclade PREGÃO
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PRESENCIAL N" 03212017- SRP, Co lipo nrerlor prcço. por item. observanclo o qlre consta clo

processo tt.' 1461)120i7. sLrieitanclo-se as partes aos cor.naldos da Lei rr." 10.520/02 e8.66611(X)3-

observaclas as clár-rsulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRTMEIRA - Do 1BJET-O
1.- Dcslirlado à contratação de elttpresa especializacla para o fbrnecimento eventual cle material

cle coustrução. hidrátrlico. Íbrrat-nentas e ecluipaunentos, a fi1r fle atencJer. as c1ema1d.s cla

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE clo Município c1e santa Izabel clo Pará. nas

especiÍicações clue seguerr :

LOTE OI- MAT ]RIAL BA

ll*
SICO E BRUTO

l--T-,ITEM DESCR.IMINAÇÃo

I

Aditivo eiabolaclo a partir de r-esinas
rratLri'ais que, pata argantassas de cimento

e areia, (quiniil<al)
litro 5 R$ il, 15 R$ s5.76

2
Areia lavada rnédia. lavada e isenta cle

irnpurezas cle rlaterial or.gânico
m' 250 R$ 33^46 R$ 8.363.97

J Aterro para nivelantento cle terreno t-n' 2-50 R$ 29.14 RS 1.434.64

J

Arganrassa Colante 1-ipo AC I (Saco Cont
20 I(g) Da Cor cinza^'l-crnpo Secagent l2
horas. Rendilnento cla Ar.qantassa 6 a 8.5

lig/rl'

pacote 150 R$ t2,19 R$ 1.828.92

4
Cimento CP III 32, Comurn. Saco C/

5Okg
§,' 250 R$ 31.23 RS 7.806.38

5

Cola adesiva bi-cornponentc. à base dc
resina cpóxi. ltoiiantida c c.rrgils ntinerais.

resiste a altas tentlteratLrras (-5()oC a

I-50oC) c enclLrrece cll cjuas itoras.

_ unidacle cont I0()q (cluiepoxi).

cilrxa 5 RS 8,55 R$ 42,15

6 Cola c1e siliconc ern iLibo 280g Lrncl 5 R$ r9,3s RS 96.16
1 Seixo r'olaclo lt1 150 RS r33.82 R$ 20.073.,54

8 Telha cle barro nr il 5 RS 594.11 R$ 2.913.86
() 'Ielha ecol(tgica Ul..lt) 50 RS 43.86 R$ 2.193.22

l0

Telhas de Íibrociinento tipo onriulada clc
4nrnr cle esllessLlrer. dc ,50cni cie larsLlra. de

244cnl de contprinteiito. clue obecleça a

Nornra Brasileira AIIN'l' NBIi 152 l0

UND 500 RS 23.92 r($ I I .9.58.62

ll f iiolo cerâmico 06 firros Mit. 25 R$ 356.86 R$ 8.e2t.s7
R$ 71.750,00

'§2^f{r
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LOTE 03: III,IIRAGIiNS

ITEM DESCRTMTNAÇÃ0 trNt{} Q'TD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

I Aranre lccozido I(g r00 R$ qR5 R$ 985, I 5

2 At'ruela galvanizaCa dc ,zir" caixa com 200 I R$ 6 r,60 R$ 6 t.60
J Arluela galvanizac'la de li" caixa corr 200 cx. I R$ 67 ^87 R$ 67.81

4
Arrucla ealvirnizada de l12" caixa cour

200 I R$ 66"11 R$ 66.t1

-5

Arruela galvanizada de 5/16" caixa corrr
200 I R$ 60.70 R$ 60.10

6
Balla rosqueacla galvarrizacia clc I mctro

dc l'u"
Unid. ,58 RS )7(] R$ 16 r.60

1
Barra rosclueada galvanizada de I rnetro

de'Á" LJnid. 62 R$ s.12 R$ 336.24

8
Barra losqueada galvanizada cie I rretro

r,le 5/ 16"
Unicl. 5.s RS 5,42 R$ 298.28

() Balra rosclueada galvanizadade I rnetro
de'/2" Lin id. 52 Rl; I l.9e R$ 623,53

l0 Bucha leclução de 2-5i20nt expançào n'0(r Unid. 6i) R$ 1,69 RÍ; 10 t..50

lt Bucha rciiuçào cle i2i2-5nt (in id. 50 RS | ^11 R$ s8.71
t2 Btrchii i'cdLrçiio clc -50i.l0rrr Unid. 30 R$ 2"09 R$ 62.69

l3
Cadeado corpo ent iatão nraciço e trava
erx aço crotnado Tri Cicle I" linha 25

lTl 111

Ll n icl. I3 R$ t2.t9 R$ 166.23

t4
Cadeado oorpo em latão rrraciço e trava
err aço crornado 'lri Cicle l' linha - 35

t]'l lll
L.tn id. ll RS r r.84 R$ 130.26

1.5

( ltdcatl,r cot'p() ct'tt laitlo nrlrciçi, e lt'avll
ern aço cronrado Tri Cicle l" linita 4t)

lÍtn
t-Jn id. t2 R$ t9,21 RS 230.46

l()
Cadeado corpo erx latão nraciço e trava
em aço crornado Tli Cicle l" liniia - 50

l1lnl
Unicl. 6 RS 29.31 R$ r7s,83

t7
Caclearclo coipo ent iatiio nraciço e trava

enr aço crontaclo tri-circic cle i0 tlrn UNID 6 R$ 11,34 RS 68.06

l8 Dobradiça em aço 246 crornado
galvanizada2',/2" cont l2 pares Cx. )_ RS 4s.03 RS 1.440.90

l9 Dobradiça galvanizada 3 t/;' - corn l2
pares Cx. 2l R$ 73,64 R$ r.988,2 r

20 Dobradiça girlvarrizada 3" cont 1) perrcs Cx. 21 R$ 6-5.68 R$ 1.113.21
2t I)obradiça galvari zada 4" -- com I 2 pares Cx. 21 R$ 121.40 R$ 3.27i.86
22 Fechaclura c,\terna ciornacla Unid. t3 Rli 3 5,43 R$ 460.s3

23
Irechadura p/ banheiro tipo -faco 

cle {lolÍ.
trinco de 40 ntnt. ern latão cl'onrado.

espelho ent latào clorrr:-rclo. chavc sirnplcs.
Uirid. 3l F{S 35.43 R$ r.098. t9
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24
Fechadula pi poltão tipo'Taco clc Golf.
trinco de 40 ntrn. cnt Iatâo cr.ontado.

espelho enr latão clorlado. chave sirlples.
[.ln iC. l5 RS 32.97 R$ 494,s1

25 Ferlolho chato i%" tl n id. 6 RS 4,13 RS 24.78
1o I--ita crepe de 3 cnt r.olo LJ rt id. 4 R$ 3.04 R$ t2.t4

21 ParaÍlso 4.2 x 2-5 cont porca e arruclzi 2 RS 729.91 R$ I .459.8 I

28 Paralirso 4,2 x 32 colr porca e arruela Unid. 30 n$ 0,05 n$ t,39

29
Parafirso ent latão para vaso sanitár.iio

cont bucha Unid. 30 R$ t.49 R$ 44.18

30 Paralirso n" 06 I.J n id. i0 RS 0,70 R$ 20,90
3l ParaÍirso para dobladiça conr 500 unicl Cx. 2 RS 149.76 R$ 299.52
32 Polctr galvanizacla de t/r" Cento r00 RS 1s.42 R$ 1.s42.40
JJ Porca galvtrniztrcla dc .)/s" Cento r00 R$ t2^t9 RS 1.2 r9,00
)1+ I)orca galvan i zachr cle 1,,,2" Cento r00 R$ 2-5.96 R$ 2.s96,21

3.5 Porca .qalvanizada de -5/16" Clento r00 R$ r2,e3 RÍ§ t.292,63

36

Porta Cadeaclo Aço Inoxidável. i)raia. Asa
nrenor coll 3 perlirrações para ltaraÍitso:
asa rnnior conr I perÍirraçào para encaixe
do cadeado. tarnanho ll". Corlprirnerrto

l0-5 rnrn. I-algLira 4-5 ntnr" Chapa 1.90
mnt. Castanha i.50 nrrn

t4 R$ 8,04 RS t 12.s7

)t

Poi'ta Cadeado Aço Inoxidtivel. Prata. Asa
nrenor coni 3 pelltrrações para ltaralirso:
aslt ntaiol corri I Derliiraçati ltirr.a crrciiixe
do cadeado. taltraniro I5", Corlpr.ilrrento

l0-5 lnur. l-algLrla 4-5 rnui. Chapa 1.90
ntn'r, Clastarrha l.-i0 rtrnt

u 8.36 R$ 66.87

38

Porta Cadeado Aço Inoxidhvel. Prata. Asa
Ineuor cout 3 pcrlirrações par.a paraltrso;
asa rlaior coin I perlirraçâo par.a encaixc
do cadeado" tantanho 4.0". Conrprintcnto

I05 mnt. LalgLrra 4-5 ntnt. L-irapa l.t)0
n'rrl. Castanha l"-50 rnnr

Unid. 9 R$ 7,86 R$ 10,15

39 I)ot'ta cadeaclo de l2nrnr I.-l n id. 5 R$ 2,61 R$ 13,33
40 Prego %" corn cabeça I/,9 100 R$ 9.40 R$ 1.940,44
41 Prego I x ió corrr ca'beça I.,g l9 R$ 6.12 R$ 311 ,64
42 Prego I 1,1" x l-i conr cabeça l(g )4 R.Í; \ "7) R$ 377.34
43 Prego2 7:" x i i corrr cat'eça I(g 121) R$ 6.02 R$ 2.066.12
44 Prego2x li corncabeça l(g 126 R$ 6^02 R$ 2.018.66
45 Prego 2 x l2 cont cabeça Kg l2-5 R$ 6,02 R$ 2.002,64
46 Prego3x9conrcabeça i(Ír r25 R$ § ?1 R$ r .903. l3
41 Prego 31/)" x 9 cour cabeça Kg 25 RS 5 ?l RS 380.63
48 Prego prra telltir corn bcti'riichtr l8 x 3C) l(g. 2.4 R$ 1.12 R$ 4t0.78
49 Plego -lelhciro 2 ',," x l0 - pacote corrr Pct. 25 RS 1.74 R$ 293.5s

àx[
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.50 T'rinco para ianelas Unid. l8 n$ 3.06 R$ ,55, 17

.51 Vergalhão cnt aÇo CA 60 4.2 ntnr l2 M Ll n id. 25 R$ 10,58 R$ 264^45

52 Vergalhão crn aço CA 60 -5,0 mrn l2 M Unid. 25 R$ 29.85 RS 746.32

53 Vcrsalhào eut aÇo CA 60 (r.0 rnin l2 M Unid. 25 R$ 39.36 R$ e83.90

54 Vergallrão eln aço CA (r0 8.0 ntnt l2 M Unid. ,50 R$ 24.88 R$ 1.243.87

.55 Vergalhão etn Llço CA ó0 I0.0 rtrrn l2 M tlnid 2s0 R$ 26.81 RS 6.116.92
56 Vergalhão enr ilço CA 60 12,-5 nrnr l2 M Unid 250 n$ 28.8ó R$ 1.214,41

R§i s r.902.09

LOTE 05: PINTURA. FORRO E PISO

ITEM DESCRTMtNaçÃo UNID QTD
VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

I Água Raz lata cle I litlo litro 2 n$ 14.91 n$ 29.8 r

2 Cabo para rolo 23cnt Unid. l0 R$ 4,97 R$ 49.69

J Cal corn ,51(g I)cte. -50 R$ r4,3 r R$ 71s,46

4

Cal Especial nticropLrlvc-rizada e

sclcci()rril(lil. pr'óPIilr PirIa l',irrtrr|lr.
Rend i rnen,.it: /rproxintadantente 7rnr por'

clrilo do plodLrto. cont ut)ta clentão.
enttralar:cnt d0 8kg.

l.g 250 R$ t2.92 R$ 3.229,s3

) Espátula ern açc) Unid. 2 R$ 5^96 t<$ 11.92

6
l'orro pvc liso branço nracho /Í'emea

rnodelo rnadeila
Metro 250 R$ 20.61 R$ s.t67,24

1 t-a.lota (4.5;r.1.5 cnr). l" liirha ntetfos 250 R$ 41.10 RS |.924.41
8 t,a.jota antiderrapanre tipo A PIll IV llr2 250 R$ 34,78 R$ 8.694.88

I Lixa d'água n' I 00, uredindo 225x27 5 Ll n icl. 5 RS 1,99 R$ 29.81

0 Lixa cl'ágtra no -50. rlcdincl a225x275 tln id. 0 R$ 1.99 RS 19.87

I Lixa d'água no 80, ntediircl o225x215 LJn id. 0 R$ 1.99 R$ 19,87

2 Lixa pala Í'clro no 100. nreclinclo 225x?.'/5 tl n id. 0 R$ tq7 R$ 39.15

J Lixa lrarar ltrro no 120. ntedindo 22-5x278 tJ n id. 0 R$ 4,91 R$ 4e.6e

4 Lixa lrala iraclcira rro 100 Unid. 0 RS I,49 RS t4.91

5 L xa para nraCeira n" -50 tln id. 0 RS t.49 R$ r4.9 r

6 L xa para nradeira rio 80 I.J n icl. 0 Rli 1,49 R$ r4.9 r

t1
Massa coiridtr par alverraria Iatão de l8

I itros (acri I ica)
Galão li) RS s9.62 R$ s96,22

t8
Massa corlida para uradeit'a iatiio cie l8

litros (acrilica) Galão IO RS 49.69 R$ 496,85

l9 PcrÍll cle I)VC Unid. 250 RS 16.79 R$ 4. r98,39

20
Pincel para pintrrra^ Foririato tsasico. Cabo

plirstico. Corarrralela. V irola estanhacla,
cerdas brancas 2"

ulr icl j5 R$ 4.97 R$ 24.84

Wy
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2t
Pincel para pintLtra. ircrntato IJltsico. CtrL.o

plástrco, Corantarela, Viroia eslanhada.
cerdas blarrcas 3"

Unitl. 5 R$ 9,94 R$ 49.69

22
Irirtcel pnla ltinlura. Ironlato Uásico, C'abo

plhstico. Corarnareia. Virola estarrhada.
celclas bruncas 4"

Unid. 5 R$ 10,33 R$ s t.67

23 Piso Cerâlnico I11' I00 RS 3 r^40 RÍ; 3. I 40.09
24 Rc'jurrtc Acr'Ílico cinza ll(g. hg l0 R$ 4.97 R$ 49.69
25 Itolo dc lil dc carneiro corl cabo l5cnr tJn id. 5 RS 1.95 R$ 3 9.7-5

26 Rolo cle là clc calneiro corn cabo 23cnt Unid. -5 R$ t2.62 R$ 63,10
27 ILolo dc pintLrra esput'Ita cont cabo 9cm tl n id. 5 R$ 4,97
28 'fhinner. rrarraÍa de I litlo. L 25 RS 14,81 RS 370. r 5

29 l-inta a base d'água i,6 litros Galão l5 R$ 35.38 R$ -530.64

30
Tinta a base d'água acrilica balde conr l8

litros (branco, verde e azul)
balde l5 R$ 19.s0 R$ t.t92.44

3I
Tinta iatex acrilica senti briiho. l.S litros.

branco neve
Galão t5 R$ ,t2.29 R$ t.684.32

-)l rl'inta latex PVA lS lit«rs. blanco neve Calão t(
IJ R$ 43.03 R$ 64s,41

JJ
Tinta óleo balde de l8 litros (branco, azul

e verde) balde l-5 RS 77.s1 R$ 1.162.63

34
Tinta óleo blanca de secagelr rápida 3,6

litros Galão l5 R$ ll.5t R$ t.t62.63

35 Tinta óler,. esntaIIe sintética autonrutiva Galão l5 R$ 104.64 RS 1.569,55

36

'I'inta óleo esinalte sintetica: galão cont
3.(r litlos (corcs: brarrco. azul celeste e

vercle bandeira)
Calâo t5 RS 66^38 RS 99-5.69

JI
'linta óieo na cor prcta cout acabarlento

brilhanle. Enibatagcnt coil 3.6 Iitros.
Calão l-5 R§; ss.05 R$ 825"17

38
-f 

inta parrl l)iso Llirlenlacio iatão 2 R$ t76.02 R$ 3s2.0s

39

'f inta PVA baldc conr 3.6 Iitr os Nas ccires
azul. aritarclo. velclc e branco (clc acoido

conr o pediclc clo setor rcqLiisitante).
Calão l0 R$ 24.6e R$ 246.93

RS 49.500,00

t-
CLAUSULA SEGUND,  . DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
2- - O valor total do cotiiratc c c1e R$ 123.652,09 (cento e vinte e três mil. seiscentos e

citlquettta e dois reais c nove cc:ntavos) irrca.justáveis. já consideraclos os tributos, seguros.

tariÍirs e der-nais clespesas decolrcirres cla t:>lccr-iÇão do cb.ic1o.

vALOR !'o t.dt- [i() coNTRATo
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2.1- O pagamellto será cÍ-ctuado em até 30 (trinta) «lias a partir do fbrnecimento clo ob.ieto

cotrtratual. nlediarltc a apresentação da Fatura (Recibo e Nota F-iscal) deviclamelte atestada e

visada pelo setor contpetente e Relatório clo Fiscal clo Contrato clesignado pela ITMSIP.

2.2 - Nenhr"tur pagatneuto será elctr-rado à contratada encluanto pendente de licluidação oLr

qtralcltrcr obrigação Ílnauceira clue lhe Íàr imposta. ern virtutJe de penalidade ou inadimplêrrcia.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DA v,IGÊ]\L'IA Do CuNTRATy
3.1 - O contrato terá vigência del2 (doze) meses.

3. 1 . I - O prazo sllpra estabelecido poderá ser prorrogado nos tennos estabelecidos e autorizados

na Lei 8.66611)3 e altcrações.

CLAUSLILA QUARTA - DO PRAZO D,4 ENTREGA E LOCAL DE RECEBIMENTO DO

OBJETO DA LTCITACAO

1.1. - O Í-ornecedor cleverá entregar o ob.ieto desta licitação nos prazos. qr-rar-rticlacles,

especiíicações e tertlos clispostos uo T'emro de I{eÍ'erência do Edital que originou o presente

cotltrato e o integra indcperrdentemente de sua transcrição, em dias e horários de expecliente.

4.2. - O objeto cia licitação cievelzi ser cntregue livre de quaisquer despesas por parte desta

Secretetria. coulo ll'ete or,r descarga e outros.

4.3. - 0 ob.ieto ciesta licitação será(ão) recebido(s) cor-rfbrnre estabeleciclo nos itens 3 (três)
(cinco) e tl (oito) do 'fernio de Re{-erência integrante deste contrato.
4.4. - Provisoriantente, no ato cla eutrega. para eÍ'eito de posterior veriiiczrÇão da conl'ormiclade

do ob.icto com as especiíicações constantes da proposta da empresa, especiÍicações técnicas e

exigências eclitalícias.

4.5. - Dellnitivamcrtle, após a veriÍ'icaçâÍo cla confbrmidade com as especilicações c«rnstantes

do lrdital e cler proposta. coutaclos l0 («lez) dias a partir do recebimento provisório e sua

consecii.ieute aceitaçào. mediante a emissão c'lo Termo f)eflnitivo ztssinado pelas partes.

4.6. Caberá ao serviclot'. clcsigr-rado para iiscalizar a entrega. acor-npanhamento e execução clo

coutrato, re.lcitar totalt-neutc ou err parte. clualcluer material que não este.ia de acordo coll as

exigêr-rcias cditalíciits e contratuais. ber-n collto cleterminar pta'/,o cle 60 (sessenta) clias para

sr-rbstitLrição do o['r.ieto cla licitaçtio cveutuahnente lbra da especificação e exigôncias editaliciars.

cLÁustrLA gLilN7'Á * »,45 GRnÍGÁq.õES:
5.1 - CaberáaCONTRATANTE:

w
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Alenr das obrigações resultantes cla obse|r,â[ci a d,a Lei rf 8.666193. a CONTRATANTE deverá:

a) Efetuar o pagamento devido pelo Íbrnecimento do objeto contratual, desde que

cumpridas todas as Íbrnialidades e exigências cjo presente contrato.

b) Receber o(s) objeto(s) deste contrato nas co,dições avençadas;
c) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
d) Dar a Contratada as condições necessár'ias para regular execução do Contrato;
e) Permitir aoesso aos empregados, devidarnente identificados, da empresa

CON'|RATADA às dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto conrratual,

referentes ao objeto, quando necessário;

0 Prestar as inÍbrmações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da CON TRA'I'ADA;

g) Emitit', pol intelmédio do servidor ,Jesignado, relatório sobre os atos relativos à execução

do Contrato que vier a ser firmado, erlr especial quanto ao acompanhamento e Íiscalização da

CONTRATADA.

h) As decisões e providências que ultiapassam a competência do servidor designado para

fiscalizar o presente contratc, deverão ser soiicitadas ao Gerente da CONTRATANTE. em

tempo hábil, paru a adição clas n"redid_as conr.enientes;

5.2 - Caberá a CONTRATADA:

Caberá à CONT'RATADA, alem clo cumprimento às disposições da Lei 8.666193, do contrato

assinado conl a CONTRATANTE. e das disposições regulamentares pertinentes ao

fornecimento do obj eto contratual :

a) Fornecer o objeto oontratual de conformidade corn as exigências contidas no edital da

licitação que originou o presenie contrato e proposta acl.judicada;

b) Executar diretat-nente o contratc. seni a transferência de responsabilidades or-r

subcontratações;

c) Manter llo curso do Contrato, as coLrdições de habilitação e qualificação, que

ensejararn sua contratação, nos tennos cio artigo 55, vlII, da Lei n .g.666193;

d) Responder, etn telação aos seus emi)regados. por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do objeto clo contrato;

e) Responder pelos danos catusaclos diretanrente a CONTRATANTE ou a terceiros.

decorrentes de sua culpa ou iioio, quaircio do fornecimento do objeto contratual, não excluindo
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ou reduzinclo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompallhamento pela PMSIP sob a

interveniência da SEMM A/SEMOP;

0 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seia qual for, desde que praticada por

seus tecuicos durante do fornecimento do obieto contratual, ainda que no recinto da

CONTRATANTE;

g) Responder pelo curnprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual

ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações

estabelecidas pelo corltrato, inclusive quanto aos preços praticados;

h) Zelar pela perÍ-eita execução no fornecimento do objeto contratual;
i) Prestar o fornecimento do obieto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,

em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, llormas e legislação;

j) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,

inerente ao ob.ieto da licitação;

k) Comunicar a CONTITATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carâÍer urgente e

prestar os esclarecimentos j ul gados necessári os :

l) Assutnir a responsabilidade por todos os encalgos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época proprta,vez

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício corn a CONTRATANTE;

m) Assumir, também, a resporlsabilidade por todas as providências e obrigações

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da

especie, Íbrem vítimas os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com

ela, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;

n) Assumir toclos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal

relacionados ao fornecimento do otijeto contr"arual.

o) Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comerciais;
p) A inadimplência da Contratader. corn referência aos enoargos estabelecidos nas condições

anteriores, não translàre a responsabilidade do seu pagamerrto a CONTRATANTE, nem poderá

onerar o objeto contratuai, razão pela quai a CON'I'RATADA renuncia expressamente a

qualquer vínculo de solidarieclade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;

q) Executar fielmeute o obieto r:ontratado, cJe acordo corr as normas legais, verificando

w
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sempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com
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a proposta

apresentada c as oricntaçõcs cla (lON'l'l{A-l'ANT'tj.

PAI{ÁGRAFO PltlMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por cluaisquer danos

pessoais ot-t materiais cattsetdas por sells proÍissionais ou prcpostos. inclusive por or-r-rissão clestes.

a CON'l-RA'l'AN'l'E oLl et tercciros" isentando a PMSIP/SEMMA/SMOP cle quaiscluer

rcsponsabi I i clacles sol i clári a ou sr-rbs i cl i ária.

PARÁGRAFO SBGUNDO A UONTRATADA se sr-rjeita tis clisposições clo Código de

Proteção e I)c1êsa do Cousuuridor. institLrído pela Lei n" 8.078, de 1 1 de setembro de 1990.

CLÁUSULA SEXTA _ DAS RESP1NSABILIDADES

6.1 - A Contratada assllltte collo exclusivanrente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

c perf'eita excct-tção das obrigaçocs contratzidas. na f'orrtra do processo Iicitatorio. Responsabiliza-

se. tanlbéut. pela iclonr:iciac'le c pelo cor-r-lportamento cle seus empregados. prepostos oLr

sLrborclinados. e. ailtcla, por cluitiscluer prc.jr-rízos clLre se.iam causac'los a Contratante ou a terceiros.

PARÁGI{AFO I}R.IN,IEII{O - Eventuais clanos serão ressarcidos a Contratante no pÍazo

uráxiruo de 48 (clr,tareutei e oito) lioras" cor.rtaclas de notillcação adrninistrativa à Contratada. sob

pena de multa ot0^2oÁ (tiois clecimos por cento) sobre o valor do Contrato. por clia c1e atraso.

PARÁCRAF'O SEGUI\DO - A Contrtrtante não responderá por quaisquer ônus. ciireitos ou

obrigações vinculaclas à Iegislação tributária. trabalhista. previdenciária ou securitária. e

clecorrente da execLrção cio presente cor-lu'ato. cuio cumprimento e responsabilidade caberão.

excl usivar"r-iente. à Conlratacia.

PARÁGI{AFO T'ERCEIRO - r\ Contlatante nâo responderá por quaisquer cornprornissos

assuuridos pela Colttratacia cou-i terceirrrs. aintla qi.re vinculados à execução do presente contrato.

bem cotno pot'c1r:alcluer clano causaclo a terceiros em clecorrência cie ato da Contratacla. de seus

eurpregaclos, propostos ou subord i nados.

c LÁus Il LA |ETIMA -. DA h-ISCALtz,lÇA{J
7.1 - Para acompanl-iar e ilscalizerr as atividades cleste

DB SAN'I'A IZALIEL DO PARÁ, e a SEMMA, sob

Contrerto. a PREirL,i'fLJRA MLJNICIPAL

interveniência cla SEMOP designa como

Fiscal o(a) servidor(a)

nratricula n" . loiaclo(a) Lro(a) o (a)

c1r:al será o (a) respousável por lisoalizar a execLlção clileta das ativiclades deste Contrato ber-r-r
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colllo avaliar e encanlinhar às mesntas relalórios de execuÇão reÍ'erente ao o cumprimento do

objeto contratual em consonância com as cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada declara aceitar, integralmente, toclos os métodos e

processos de inspeção. veriÍicação e controle a serem adotados pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada

restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratacla quanto à integridade, à correta

execução das prestações a que se obrigaram, suas consequências e implicações perante terceiros.

CLÁUSULA OITAVA _ DAS PENALIDADES
8.1 - A contratada, total ou parcialmente inaclimplente. serão aplicadas as sanções previstas nos

artigos. 86 e 87 da I-ei federal n".8.666193" a saber:

a) Advertência, nas hipóteses de execnção irregular de que não resulte prejuízo para a

entrega.

b) Multa, que não excederá. etr seu total.20Yo (vinte por cento) do valor docontrato, nas

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega.

c) Suspensão tempor'ária de participação em licitação e impedimento para contratar com a

Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de

execução irregular. atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo paraaentrega.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os sells motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação

perante a autoridade que apli«:or"r a penaiidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os

atrasos ou a inexecução associern-se à prática cle ilícito penal.

PARÁGRAFO PR.IMEIRO - A penaliciade cle multa, estabelecida na alínea ,,b,,, desta

cláusula, poderá ser aplicada de fbrma isolada ou cunulativarnente com qualquer das demais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do ptazo, suieitará a

contratada ao pagamento da multa de 0.2o/o (dois décirnos por cento), sobre o valor global do

Contrato a contar do vencimento daquete.

PARÁGRdFO TER.CEIRO- As rnultas previstas rlesta cláusula não têm natureza

compensatória e o seLI pagamento não eiide a respotlsabilidade da Contratada por danos

causados a Contratante.

,(s'"\
íã rvo FI
üi,_ ------:-oi''%,, 
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PARÁGI{AFO QUARTO- A ContratzLcla estará sLrjeita às penalidacles trataclas na cláusula e

parágraÍbs acimzr, principalmentc, pelos urotivos qLte se segllem:

a) Pcla recusa iniustilicada ent assinar o Contrato.
b) Pela nãro entrega do ob.ieto da contrataição de acordo com as especificações técnicas do

ato convocatório e cout as 1-rcrtinentes normas tecnicas.

c) Pclo atraso no início e conclusão da cntregzr.
d) , Pelo descuurpriuento de qualcluer das condições dispostas no presellte lnstrumento.
CLAUST]LA NONA - DA RESCISAO
9.1 - O presente contrato será rescindiclo nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei

Federal rro 8.(166/93.

PARÁGRAF'O UNICO - Os czrsos cle rescisão contratual. na lbmra da lei. serão Íbrmalmente

It-totivaclos nos autos do Processo. assegllrado o direito à prévia e ampla del'esa.

CLÁUSULA DECIMÁ..DA CESSÃry oU DA TR,,INSFERENCIA
l0.l - O presetrte Contrato não poderá ser ob.ieto de cessão, subcontratação or-r transf-erência. no

todo ou er-n parte.

CLÁUSULA DECTI,ÍA PRTMEÍRA _ DÁ EXECUÇÃr Do CuNTRATI

11.1 - A execnção destc contlato. ber-n como os casos neles omissos, regular-se-ão pelas

cláusulas contratuais e peios preoeitos cle ilireito pirblico, aplicando-se. supletivamente, os

princípios da Teoria Geral clos Conlratos e as ciisposições de direito privado, na lbrma do art. 54,

c1a [.ei Fccleral n" 8.666/93.

CLÁUST]LA DECIy/ÍÁ SEG(.IAIDA - DoS RECURSqS qRÇAMENTÁRIIS
l2,l - 12.7 - Para Íazer lace às clespesas pelo Íbrnecimento dos bens. ob.jeto deste Clontrato. a

Cloutratante utiliziir-se-á. rcspectivamente. das Fr-urcionais programáticas dcl.rnidas a seguir:

0901 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
P'f 15 452 0008 2024 I 18 122 0002 2019 I 18 541 0008 1oO7 I 18 541 0008 1010
Natureza da Despesa: i39030 I 449052

cLÁusuLA D[ictMA T'ErdcEiI{A - DA pur}E-tcAÇÃo
13.1 -,\ publicação resuu-iida cleste contratc. no Diário OÍlcial do Estado, condição

indispensável parzr sr"ra ellcácia. será provic'lenciada pela CON'I'IIATANTE. ate o decin-ro dia

segninte a sua assinatura.

cLÁusuLA DECrr,rA QUARVA- Dü FORO
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l4,l - As partes elegelr o lroro cla cidacic clc Santa tz-,abel do Pará. Estaclo c1o Pará para solr.rção

das demandas decorretrtes clcste tlontrato. E, por assim esterrem dc acordo com todas as

cláusulas. as partes resoll'enr celebrar o plesente contrato. o qLral, depois de lido c achaclo

coul.'orme. vai assinaclo pelos representantes daLs partes, r1a presença de 02 (duas) tcstemunhas,

em 03 (três) vias de idêntico teor.

Santa lzabel do Pará/PA. 03 cle.jan

nicipal cle San

CONTRATANT'E

t
r

Secrelirrio I ntcri trd c'lo

LHO
cle San

CON'f RATAI{TE

; BEZtrRITA
licci'eterrio Municipal cle Obras Púrblicas

lN lllRVtiNIEN'|E

PALACIO MUNIÜIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
,ASSÊ,§SOR!A J I.J RÍDICA

í--)'+à"Jo ?* ?J.^
EMP1IESA PRISCíLA RI'ÍS i'C)LEM EIRELI - ME

COh iRA'l',2:rDA

ta lzabel do Pará

Testemunhas:
1 ).

I{g:
CPF:

2)
Rg:

de

CPF:
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