
PTTEFE§TURÊ.
PA[-Atiü MLINIüIPAL- üAP. f{OE DE ÜARVALHO

ASTiTiN$üRiA JURiDICA

c(}hl'I'IiAl'o N'. I0/201 8.

coN'l'ltA'I'o PARA CoNl'RA',l'AÇlÀo DE EMPRESA

I-SPECIAI,I7,,\DA A FORNECTER

[1VIrN'ILIALMENTE MATERIAL DE

coNSl'RLIÇÃO. HIDRAULICO, FERRAMENTAS E
EQUTPAMENTOS, PARA ATENDER A

PITEFEITI]RA N1UNICIPAL DE SANTA IZABEL DO

PARÁ E SECRE ARIAS A ELA VINCULADA.

A PREFE,ITURA MUNICIPAL DE SANT,A IZAI}EL DO PARÁ, PCSSOA JUTídiCA dC DiTEitO

pÍrblico. cNp.l 05.171.69910001-76. com sede na Av. Barão clo l{io Branco no 1060 - centro - santa

lzabel clo pará - ctL,p: 6g7q0-000. Estaclo r.1c Pará, represenraclo pelo seu PreÍbito, sr. EVANDRO

BAI1ROS WA1'ANAtsg, trrasileiro, casade.. prelêito municipal de Santa lzabel do Pará, inscdto no

CPF/MF sotr o n.' i04.41.C) .5(t2-5') c ;rorracit'rr' ,Ja Cafieira da OAB/PA no 6.584, residente e

clonriciliado na ciclacle c1r: Saitii lze.lcel du Pará, rra Tv. Jo-;é z\rnâncio. núnlero 1522, CEP: 68.790-

000. e pela cla sECItE'rARi4 i\,iuMctI,AL ilr TFr"r\BAl,tlo E I'RoMoÇÃo socIAL - SBMTEPS

cour secle ua ciclade cle Sariter Izabel clo Pará. 'Ê,siatlo ci,; i'ará. r'epresentacla neste ato l']or srla Secretária, ADRIA

LUCIA TAYARBIS D.1r T'L{{Nt};,tilE. bLasiieira, rioileacla atravÚs cle Decreto MLrnicipal 12312017. inscrito

rro CpF sob o número 2SrL)l?..3'12-L)l c por"iii.iore cla Carteira cie klerriiclade n" 1408860 PC/PA, residente e

tlomiciliaclo na'['v. Irnrào:; Sauiaiia, Bzi!rro A''atariiia, nn 1241. Santa lzabel do Fará/PA, CEP: 68790-000'

iutervido pela SuCtrtE'fr\[t[TL MUFJI{]I}}ÀL Dg OBR.AS Pt.iB[,ICAS, sediada na Av' Barão do

I{io Branco ir" 1060 - Ceniro - Satita l::a'oei 'io i:'atá, CE'P 68790-000, neste ato represerÚado por seu

secrerário sr. pEI]t(r._! p_Á,LiLü DE ivtAiii*".!-,í{ÁES t}EZIiRt{.A, brasileiro, nonteado através de

l)ecreto Municipal 00212t)i7, CRLilAir'1\ r" 7550-i-r e Ci'F n" 237.102.172-i:3. residente e

domiciiiado no endeleço Rua Pantanai. i-i"'70Ci, ilairro: Cur"'.rçarnbá. Cidacle : Ananindeua'/PA, CEP:

67.146-3OL), col1l secle na cirlade de liiinta lzabei do ?ará, Estacio <Jo Parzi, clenominados

CONTR,dTAI{TES. C A EiMtsT'TESÂ I}[T.{SL--1LÀ REíS POT-EM EIRELT - ME' CTTJO CNP'I é

17.796.250/0001-82, repre:jeilreda p,oi PLilÍi{llL,h REIS POLÉIN, CIPF: 7(t0.266.982-72"RG 4534100

pC/pA. r.esiclente e clomiciliaiia na rua Si:naclor l-erlos, 805, Bairro; Centro' Castanhal - PA. CEP: '\
)

6g.740-010. denominacia cle L-{}f.-r ['[t'A'í'Ál-]À. l1o tocaflte a este contrato. reahzado mediante

pr.ocedimento licitatório. uzL modaliciacie PREGÃO PRIISIjNCIAL i.l" 03212Ci7- SRP, do tipo menor
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w
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
A§SESSOR.IA JURiDICA

preço. por iterr, observanclo o qlle consta do processo 11." 1 461)12017. sr-rf eitarldo-se as partes aos

cctr.r-rzutclos cla Lei n." 10.520/02 e 8.6ó6li 993. observadas as cláusulas e condições seguiutes:

CLÁ(ISULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I .- Destilado ei contratação cie elllpresa especializacla para o Í'ornecimellto eventLlal de uraterial de

copstrução. hiclráulico, fêrrarnentas c equipamentos, a Írm de atender as demandas da

5ECIIETAR1A MUNICIeAL DB TRABALHo E PRoMoÇÃo SocIAL - SBMTEPS do

MLu-ricípio cle santa lzabel do Pará. rlas especiÍicações qlle segLlem:

LOTE OI. MATERIAL BASICO E BRUTO

ITEM D[,SCRIMll!AÇÃO UNID QTD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

I

Aditivo clabolaclo a partir cle lesinas

naturais clue. para at'gantassas de cinlento
e areia, (quinliiral)

litro 5 R$ ll,l5
R$ ss,76

2
Aleia lavada Itreclia" lavtida e isenta de

irrpurczirs de ntaterial orgânico
,-n' 250 R$ 33,46 R$ 8.363,97

J Aterro para nivelalrtento de terretlo ,1-l' 2-50 Rs 29.14 R$ L434.64

4

Arganrassa Colante Tipo AC I (Saccr

Com 20 l(g) Da Cor citlza. ientpo
Secagenr l2 horas. Rendillletlto da

Argalrtassa (r a 8^5 kg/nl'

pacote i50 R$ 12,19

RS 1.828.92

5
Cimento CP Ill 32. Cotnum, Saco C/

50I<e
St 250 R$ 31,23 Rs 7.806.38

6

Cola adesiva bi-contponentc. à base cle

resirra epóxi^ poliantida e cargas nlinerais.

resiste a altas tetuperatulas (-5OoC a

l5OoC) e errdurece ettr clitas horas.

Lrniclacie conr I00g (dLrropoxi).

calxa 5 R$ 9,55

R$ 42.75

1 Cola de silicone e rn tubo 280g und 5 R$ 19,35 R$ 96,16

8 Seixo rolado ,-,1' 150 Rs 133.82 R$ 20.013.54

9 Telha de barro nr il 5 Rs 594,11 R$ 2.913.86

l0 'l'clhir ecológica L]NI) -s0 Rs 43.86 R$ 2.t93.22

ll
fellias de librocintento tiiro ondLrlacla de

4nrm de espessura. cle 50cni de largura.

de 2z14cm de courltriruento" qLle obecleça a

Nortna Brasileira AUNI' NBR 15210

T]NI) 50r) Rs 23,92

Rs I I .958.62

l2 'f ijolo cerântico 06 furos Mil 25 R$ 3-5(r.86 RS 8.921,51

RS 71.750,00

LOTts 03: FETTRAGII|!S

ITEM DESCR.TMINAÇÃO IJNID QTD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL
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PREFEITURA lVlUi!ülüIPAL DE SANTA IZAtsEL DO PARA
PALÃCIO MUNIÜIPAL CAP" NOÉ DE CARVAI-HO

ASSES,SÜRIA JURII]ICA

I Âr'arnc recozidtt Kg 100 R$; 9,8-5 R$ I5

2 Arruela galvanizacla de rl"' Çaixa c<-rn 2{J0 I RS 6 1.60 R$ (r 1,60

-) ArrLrela galvanizadii de )'*" caixa conl 200 I R$ 61.87 R$ 61,87

4
Arruela galvanizada de I/2" caixa cotrl

200
I R$ 66,11 Rs 66,11

5
Arluela galvanizada de 5/16" caixa coln

200
I R$ 60.70 R$ 60,70

6
Ban'a rosqueada galvanizada de I rnetro

de t/0" Ll n id. 58 R$ )1q R$ 16 r,60

1
Barra rosclueada galvanizada de I rnetro

de %"
Unicl. 62 R$ s.42 RS 336.24

8
Barla rosqueacla galvartizada cle I trtett'o

de 5/16"
Unid. 55 R$ s.42 R$ 2e8,28

9
Balra rosqueada galvanizadade I metro

de '/t"
Unid. 52 R.$; I 1,99 RS 623,53

t0 Bucha reclLrção de 25l20rn expanção n" 06 Ll n id. 60 R$ 1,69 R$ r0 r,50

ll Bucha reclução cle i2"i25nl Unid. 50 R$ t,17 RS 58,71

l2 Bucha reduçào c'le 50i40m I.i n id. 30 R$ 2.09 R$ 62,69

l3
Cadeado corpo elx latão rl-raciço e tÍava
erlr aço crouado Tri Cicle l" linha - 25

ITI'N

Li n id. r3 R$ i2^11)

R$ 166,23

t4
Cadeado corpo ellt latão inaciço e ll ava

eur aço crornado I'ri Cicie l" linila 35

nlln
Lln id. il R$ I 1.84

R$ 130,26

l-5

Cadeado corpo et.)t latão nlacir;o c triivtl
elr aço crcmado '1 r'i Cicle l" iinha 40

III i]-I

I..inid. t2 R$ 19,21

R$ 230,46

l6
Cadeado corpo en1 latão rnaciço e trava

er.rl aço crotnaclo Tri Cicle [" linha - 50

ln nl

Unid. (t RS 29.31
RS 17-5.83

t7
Cadeado corpo eltt ltltão ntaciço e trava

err aÇo crotrracio tri-circle de 30 trlnl
Lrl\llD 7 RS I 1,34 R$ 79,41

l8
Dobladiça enr aço 2z16 clonracio

gal.ranizada 2'/;' - com l2 pares
Cx. t) § R$ 4s.03 R$ 1.463^42

l9 Dobradiça galvanizada 3 '/r" - com l2
pares

Cx. 2"7 R$ 13,64 R$ r .988,21

)n Dobradiça galvanizada 3" conr l2 pa-res (l x. 21 R$ 65.ó8 R 1.113.21

2l Dobracliça galvatrizada zl'' colli l' 1)ares
(l x. 21 R.$ t21.40 R$ 3.271,86

22 Fechadula uxtel'ltti crrtl'tiacla l.Jrrid. l3 R$ 3 5.43 Rs 460"53

--)

Fechadura p/ banlteilo tipo -['aco 
c1e Golt.

trinco de 40 mm. er,'t irtiio crclttlacio"

espelho em latão ci'otrtetclo. chave sirllpies.
l, nid. 3l Rs 3s.43

R$ I .098,19

24

Fechadura pr portão tipo 'i aco cle ColÍ.
tritrco cle 40 rrrttr. enl latão ct't-,rtlaclo"

espelho ent latàcr ctonraclo, oliave sitnples.
Lln id. l5 R$ 32.97

R$ 494.51

25 Ferrollro chaÍo 3t/2" Unid. 6 r{.$ 4,r3 R$ 24,78
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PREFEITURA MI.JNIÜIPAI. DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESScRIR ..luníolcn

26 Fita crepe de I cnr - roltr Unid 4 R$ 3,04 R$ t2,14

21 ParaÍuso 4.2 x 25 com porca e arruela 2 R$ 121)^91 Rs I .4-59.81

28 ParaÍuso 4.2 x -i2 cotlr porca e arrttela Unid. 30 R$ 0.0,5 R$ t,39

29
ParaÍirso em latão para vaso sanitár'iitl

cont bttcha
Unrd. 30 R$ 1.49 R$ 44,18

30 I)arallso no 06 Unid. 30 R$ 0.70 R$ 20.90

3l I)araÍirso pala clobracliça conl 500 unid. Cx. 2 RS 149.16 R$ 299,52

32 Polca serlvan i z.adtt dc'/0" Cento 100 R$ ts.42 RS 1.s42,40

.,J Pcrlca galvaniz-ada de t/*" Cento r00 R$ t2,19 R$ 1.219,00

34 Porca rral varr izada de'/r" Cento 100 R$ 2s,96 RS 2.se6,21

35 Porca galvanizada cie 5/16" Cento 100 RÍB 12,93 RS t.2L)2"63

i6

Porta Cadcado Aço Irtt'rxic1ável. Prata.

Asa niettor corti 3 perliri'açõcs para

paraÍirso: asa trtaiot coni I perÍirração

para encaixe dcl cacjeado. tatllatrho 12".

Clcnrplintento 105 ntnt. I-argut'a 45 nlnl.
Chapa 1.90 nrn''. Casianha 1,50 ntnl

t4 r(s 8,04

R$ 1t2,57

)l

i)orta Cade ado Aço Iiroxidável. Prata.

Asa rrertor cclrn 3 pel'firlações para

paralirso; asa tttaior conl i perlirraçiio
para cncaixc tltl cacl,;aclo. tatt.rarllio l-5".

Conrpriilentrt 105 mrri. i,at'gura 4-i tnltl.
Challa 1,9() ntrrt. CiisiaLrlta 1.50 mnl

8 R$ 8.36

R$ 66,81

38

Porta Cadeacio,lr,Ço Irltlxidtivel. ['i'aia.

Asa nrenor cortt -i perÍLla(.rõcs pirra

parafirso: asa t.traior coltr I perl'ul'açào

para encaixe do cadeado. tamarlho 4.0".
Comprimento 105 mnl. L,argttt'a 45 trlnl.

Chapa 1.90 nlrt" Castanlra l,-50 lrlnl

Urritl. 9 RS 7,86

R$ 10,7 s

39 Porta catleac.lo de l2ttlnt ii n id. 5 Rs 2,67 R$ 13,33

40 Irre-qo %" corn cabeça Kg 100 RS 19.40 RS t.e40.44

4l Prego I x 16 cont cabeça Kg l9 RS 6.12 R$ 3 t] ,64

42 Prego It/r" x 13 cou cabcça Kg 2tl R$ 57) R$ 311,34

43 Prego 2'u'." x I I cotn cabcçzt I(1r 29 Rs 16.02 R$ 2.066.12

44 Prego 2 x I I cc;nr cilbeça l(g a/- t($ 6,02 R$ 2.018.66

45 Prego 2 r. l2 cotrt ç311t:ça l(g 25 R$ 6,02 R$ 2.002,64

46 Prego 3 .x 9 cot:.t cabeça i(g 25 RS s 7't RS Le03, 13

41 Prcgo -i%" x 9 cotrt catreça t(g 25 RS i ?l R$ -180.63

48 Prego para telha com borracha l Íi x 30 t1'!: 24.: RS '7 t) RS 4 19,33

49
Prego Telheiro 2 t/)" x l0 - pacote cotrr

500g
D^r 25 R$ ti,14 R$ 293,55

50
'1'rirrco para.ianelas Llnicl. l8 RS 3.06 R$ s5,1 7

5l Vergaihão ent aç() C/t 60 4.2 nrLn l2 M i t.,tnia. 25 R$ 10.58 I ns :o+.+s

52 Velgalhão eltl aço C,/r (r0 5.0 nlnl l2 M I ijnid. 25 R$ 29,8-5 RS 146,32
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PREFEITURA MUT{ICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PALAGTO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JUR|DICA
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53 Vcrgalhão enl aço C,{ 60 6.0 nrrlr l2 M tJ nid. 25 R$ 39,36 Rs 983,90

54 Velgalhão cnr aço CA 60 8.0 mtn l2 M Unid. 50 R$ 24^88 R$ t.243^81

55 Vergalhão em aço CA 60 10.0 nrm 12 M I-lnid 250 Rs 26.87 R$ 6,1t6.92

56 Vergalhão err ilço CA ó0 12.,5 nlnr l2 M Unid 250 R$ 28.86 R$ 1 .214.41

RS 51.944,51

LOTE 05: PINTURA, FORRO E PISO

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QTD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

I Água Raz lata cle I litro litro 2 R$ 14,91 R$ 29,81

2 Cabo pnra rolo 23cnt Unid. l0 R$ 4,91 Rs 49,69

J Cal conr -51(g [)cte. 50 R$ 14.3 I R$ 715,46

4

Cal Especial rlicropulverizada e

scleciortacla. própria para pintura,

RendiIrento: Apl'oxintadametlte 7t't.t2 por

ciuilo do prodtrto^ cotll Llllla denlão.
entberlagenl do Shg.

kg 250 Rs 12.92

R$ 3.229,53

5 Espátula ent aço Unid. 2 R$ 5,96 R$ t t,e2

6
lbrro pvc liso bra;rco tnacho /Íernea

ntodelo tr',adeira
Metro 250 Rs 20,61 R$ 5.l(t1,24

1 Lajota (45x.45 r:ttr). l" linha nt etros 250 R$ 4"7,10 R$ I I .924,41

8 La.iota aniideir.apantc tipo A PEI IV lI2 250 R$ 34.78 R$ 8.694,88

9 Lixa d'água n" i00. ntedincio 225x21 5 Llnid. 5 RS 1,99 R$ 29,81

t0 Lixa d'água nu 50" rncciitldo 2)5x215, Unid. 0 RS I c)q R$ 19,87

ll L,ixa d'água no 80. rttedindo 225x2-15 Unid. 0 R$ 1,99 r{s 19,87

2 L, xa para Íêrro no 100. medindo 225x275 Unid. 0 R$ 3.97 R$ 3e,1s

J l-ixa para làrro t.t" 120, rrleclindo 225x218 Unid. 0 R$ 4,97 R$ 49,6e

4 l-ixa para nradeila no 100 Unid. 0 RS 1,49 R$ 14,91

5 I-ixa para ntadeira no 50 Urrid. 0 R$ t.49 R$ 14,91

6 L, xa para madeit'a n" 80 Unid. 0 RS 1,49 R$ t4,91

t1
Massa corrida par alvenaria latão de l8

litros (acrilica)
Galão l0 R$ 59,62 R$ 596.22

l8
Massa corricla pat'a ntadeit'a latão de l8

litlos (aclilica)
Caião l0 R$ 4e,69 RS 496.8-5

l9 PerÍrl cle PVC Unid. 250 R$ 16,19 R§i 4.198,39

20

Pincel pr,ra pintura. i]ortrtatr: Básictl.

Cabo plástictt, Cot'arllat'eia. V irola
estanhada. cet'Cas biancas 2"

unld 5 R.$ 4,91

R$ 24.84

2t
Pincel para pirttiira. 'iorlllato Bhsico.

Cabo pl1ist ico. Corartlarclti Vil'tlla
estanhada" ccl'cias bt'ançtts .1"

Unid. 5 RS 9"94

RS 49,69

22

Pincel pala pirrtura, ['ortlrato L]iisiccl.

Cabo plástico. Cct.itttaieiái. V irola
cstanhada" cci'das btaitcas rl"

Li rr id. 5 ir.s 10,33

Rs 51,67



PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
ASSESSORIA JURíDICA

:) Piso Cerâmico ln- i00 R$ 3 1,40 RS .1. 140,09

24 lle.juntc Acrílico cinza I l(g. kg IO R$ 4.97 R$ 49,69

l5 Rolo de lã clc carrrciro cont cabo I-5cnt Unid. 5 R$ 1,9s R$ 39,7 s

26 Rolo de Iã de carneircl cont cabo 23cltl L..lrr id. 5 RS 12,62 R$ 63,10

27 Ilolo de pintut'a espitllta conl cabo gcnl Unid. 5 R$ 4,97 R$ 24,84

a() lhinner. gariaÍà de I litro. L 25 R$ 14,81 R$ 370, I s

29 Tinta a base cl'águtr 3,6 litros Galão l5 R$i 35.38 Rs 530,64

30
'f inta a base cl'ágtra acrilica balde conr l8

litros (blanco. velde e aztrl)
balde l5 Rs 79.50 R$ | .lL)2,44

JI

'l inta latex acrilica serni brilho. I 8 litros.
braitco neve

Galão t5 RS 112.29 R$ t.68,1.32

-) /. l'inta latex PVA l8litlos. branco neve Calão l5 Rs 43,03 R$ 64s,41

JJ
Tinta cileo balde de l[t iitros (blarrlco' azul

e i,ercle)
oalde i5 R$ 11.51 R$ I .162.63

34
'f inta óieo bt'arrca de secagetn rápida 3.ó

iitros
Calão 1,5 R$ 11.51 R$ t.162,63

35 Tinta óleo esttraite sintetica autcrtlotiva Gaião l5 RS t04^64 Rs 1.569,55

36

l-irrta óleo esmaite siniética: galão conl

3.6 litros (cores: bLirt.tct,, azul cele ste e
t,et'de baitdcira)

l5 R$ 66.38

R$ 995,69

)t
'l'inta óleo lta cor pt'cta ct-lttt acaLranreilto

brilirante. LniLralageiri ooilr i,(l litlos'
Calão l5 Rs s.5,05 R$ 825,11

38 1-inta para Iriso C intentaclil latão 2 RS 116.02 RS 3 52"05

39

Tinta PVA lralde corn i.(r iitros Nlts cores

azul. atnarelo^ vercle e bratlco (cle acord<-r

corrr o pediclo tlo setor rerlLrisitante).

Galão l0 R$ 24.69

R$ 246,93

R$ 49.500,00

õitNrRdro 
-@

cLArTsuLA sEGUNt)Á" ÜÜ PREÇry E DAS CONDIÇOES DE PAGAVIENTO

2. - O valor totel do conrralo é c1e RS 723.694151(cerÍo e vinte três mil, seiscentos e novellta e

quatro reais e cinclucpta ç !-urr ocntavos) irreaiLtstáveis, -iá considerados os tributos" segllros, tariÍàs e

clemais despesas clecorretlles cla execução do obicto.

2.1- O pagamento será eletLiedo cm até 30 (trinta) cXias a partir clo [brnecimeuto do ob.ieto

contratual, nlecliante a apre:;entação da Íirlturai lltecibo e Nota Fiscal) devidameute atestada e visada

pclo setor com.petelltc e l{clatório do I'-iscal it: Lloutrato designarlo pela PMSIP.

2.2 - Nenhlrm pagamento será ,.:Íeruado à cor-rtratacla enquanto penclente cle liquidação ott qLlalquer

obrigação Íhairceira cllre lhe fbr irlposta, em virtucle de penalidade ou inadimplência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
gNo..-j
,'à .t)t,1,ir
\,í'qr., ^'':\,,/



PREFEITURA MUÍ.,IüCIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNIIGIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURíDICA

ctÁusuta TERCEIRA - oa wcouclA Do coNTRATo
3.1 - O contralo lerii vigência de12 (do'ze) meses.

3.1.1 - O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos tertlos estabelecidos e arttorizados na

Lei 8.666/93 e alterações.

CLAI.]SULA QT]ARTA _ DO PRAZO DA ENTREGA E LOCAL DE RECEBIMENTO DO

OBJETO DA LICITAÇAO

4.1. - O lbrlecec'lor cleverâ entregar o objeto desta licitação nos prazos. qLrar-rlidades. especiÍicações

e termos clispostos no 'l'erpro de Ref-erêr-rcia do Edital que origiuoll o presente cotltrato e o iutegra

inclepenclenterneute de sua transcrição. ent dias e l-rorários de expedierlte.

4.2. - O obieto cla licitação der,,erá scr entregr-re livre de cluaisqurer despesas por parte desta

Secretaria. collo fl'ete or-r descatrga e outros.

4.3. - O obieto clesta licitação serát1ão) recebicio(s) conf-orme estabelecido nos itens 3 (três)

(cinco) e 8 (oito) do 'fen.no de ReÍ-erência integrante deste contrato.

4.4. - provisoriaurelte, no ato cia entrega. para eÍ'eito cle posterior verificação da conlbrmidade do

ob.ieto com as especilicaçrles constantes da proposta da er-npresa" especiÍicações tecnicas e

exigências eclitalicias.

4.5. - Defl1itivan1enie. aqtós a veriÍictrção cla conformidade cotn as especiÍicações constatltes do

Edital e cla proposia, contaclos 10 («lez) dias a partir do recebimento provisório e sua conseqtiente

aceitação. rnccliante a emissão do J'ermo Del'rnitivo assiuado pelas partes.

4.6. Caberá eto serviclor. clesignacio para liscalizar a entrega. acompanhamento e execução do

coltrato, rejeitar totahnerrte oLr cut parte. quaicluter ntalerial cltte uào estc.ia de acorclo col1l as

exigêpcias eclitalícias e contraiuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para

surbstiturição clo objeto cla licitação cventualrrrente lbra da especiÍicação e exigências editalicias.

cLÁusuLA QUINTa - DAS oBRiGAÇÕgs:
5.1 - CaberáaCONTRATANTE:
Alen-r das obrigações resr-rl'l.antes cla observàrcia cla Lei n" 8.666/93. a CONI'RATANTE deverá:

a) Elêturar o paganlcl-rto cleviclo pelo ço.,l.çi11-teltto do obieto coutrattial, desde que

cumpriclas todas as íbrmalidaclcs e exigências t1o prescnte contrato.

b) Receber o(s) obieto(s) deste Contrato pas corrdições avetrçadas:

c) Fiscalizar o cumprirlento cias cbrigações e responsabilidade da Contratada:

d) Dar a Contratacla as cor-rc1ições neccssárias para regular execução do Contrato;

dr'"\
Lt*'- .E\,"o. o*,/\§.ra "f-n/
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e) Permitir acesso aos empregados, devidamente identiíicados, da empresa CONTRATADA às

dependências da CONT'RATANTE para fornecimeuto do objeto contratual, referentes ao objeto,

quando necessário;

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

empregados da CON fRA'IADA;

g) Emitir, por intermedio do serviclor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do

Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da

CONTRATADA.

h) As decisões e providências que r-rltrapassam a competência do servidor designado para

fiscalizar o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE' em tempo

lrábil, para a adição das medidas convenientes;

5.2 -CaberáaCONTRATADA:

Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666193, do contrato

assinado corl a CONTRA'IANTE. e clas clisposições regulamentares pefiinentes ao fornecimento do

obieto contratual:

a) Fornecer o otieto c«rntratual de conf'onnidade com as exigências contidas no edital da licitação

que originou o presente contrato e proposta adiudicada;

b) Execurar diretamente o contrato. sem a transferência de responsabilidades ou

subcontratações;

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

enseiaram sua contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei n".8.666193',

,J) Responder, ern relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do objeto do oontrato;

e) Responder pelos danos causados diletarnente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

cle sua cuipa ou dolo, quando do fomecimento do ob.ieto contratuai, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade à fiscalizaçáo ou ao ai;ornpanhamento pela PMSiP sob a interveniência da

SEMTEPS/SEMOP;

0 Arcar com jespesas deoorrentes Ce clualquer inliação seja qual Íbr, desde que praticada por seus

técnic«rs clurante do fornecirrento clo obje'ro contratual. ainda que no recinto da CONTRATANTE;

de ân-rbito f-ederal. estadr,ral oug) Responderpelo cttmpritlento c]og_pcs-qr]a{," tç4§-ylgentes
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prlrllicipal. bem ainc]a. assegLrrar os direitos c currprimcnto de todas as obrigações estabeiecidas pelo

coutrato, iuclusive qllallto aos preços pl'aticados:

ir) 'Zelar pela perÍêita execução no fbrnecimento do obieto contratual;

i) Irrestar o fbnecimento do obj eto coutratual dentro dos parâmetros e rotit-ttts estabelecidas, elll

observância às recomer-rilações aceitas pela boa tecnica. nortras e iegislação;

i) Atencler prontamente quaisquer exigêr'rcias do representaute da CONTRATANTE.

inerente ao obieto da licitaÇão;

k) Comunicar a CONTR.ATANTE. pol escrito. qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarec itlen [os j tll gacios necessitrios ;

l) Assurnir a- respolsabiliciatie por toclos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos

na legislação social tr.abaihista em vigc,r'. obrigando-se a saldá-las na epoca propria, vez qlle os seus

ernpregaclos não rnanterão nenhum vit-rculo er-npregatício cot-t-l a CONTRATANTE;

m) Assuprir. raurbépl. a responsabiliclade por toclas as providências e obrigações estabelecidas na

tegislação especílica cle aciclcntes cio irabalho. qr.taudo. etn ocorrência cia espécie, Íbrem vítimas os

segs enlpregaLdos na clltrcgrl r-io olr.icto contratrial oll em conexão coil ela. air-rda que acontecido nas

ciepenclências cla CONT RATAI{Tti ;

p) Ass1u1ir toclos os enciirgol; clc possível dematrda trabalhista. cível ou penal

relaciouados zro lbrncciuento do objeto cot-tti'atual.

o) Assr.unir aincla a responsabiliclade pelos eltcargos llscais e courerciais:

p) A inaclimplência cla Corrtrzrtacla. cor-r-r rcferência aos encargos estabelecidos nas cor"rdições

alteriores. pão translêre a rcspoi'Isabiliciacle .'lo seu pagametrto a CONTRATANTE, uenl poderá

ol1eral. o ob.ieto contratual. razão pela cluai a CON'I'RATADA renuucia expressamente a qualquer

vínculo de solidariec'iade, ativa oi-i 1',assiva. parli colll a CONTI{AT/\NTE;

q) Executar fieiniente o cltr.leto cilntratzrdo. cie acordo corlr as ltonnas legais. veriÍ'lsanclo s(;nlprc o

seu bop ciesei-npenho^ realizlnilo o Íbrneciurento err c()nÍ-ormidacle com a proposta apresentada e as

orienlações cla CON I'RATANII F-.

pARÁGRAF6 pRINÍtrru1g - .,\ COl.i iR,\'íAD,\ responsabiltzar-se-â Dor quaisc}ter danos

pessoais ou materiais causacias por s('Lls proÍissiorrais ou prepitstos. inclusive por onlissão destes. a

CONTRA.| ANT'E oLr a Ler"cci«rs. isentando a FMSIts/SEMTEPS/SMOP de quaisqtter

responsabilidades solidária o r'r sii osici i iiri a.
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peRÁcRaFo sEGUNDo * A coNTI{A'|ADA se sLrieita às disposições do Código clc Proteção e

De1êsa c1o Consr.uliclor. insritLríclo pela l.ei u" 8.078. de I I de setembro de 1990.

CLÁT]SULA SEXTA _ DAS RESPOIVSABILIDADES

6.1 - A Conlratacla asslule cotno exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perl-eita cxecução clers obrigações contrataclas, na Íbrma do processo licitatorio. Respousabiliza-se,

tarrbent" pela icloleiclacle e pelo con-rportamento de seus empregados. prepostos ot't subordinados. e.

aincla, por cluaisqLter pre.ittízos cltle se.iaur causados a Coutrataute ou aterceiros'

IrARÁGRAFO PRIMBIR() - Eventr,rais danos serão ressarciclos a Contrataute uo prazo tnáxit'no de

z[8 (qr-rarenta e oito) horas. contaclas tle noti{icação ac|-r-rinistrativa à Contratada. sob pcrla de nTulta de

0.2% (clois clécimos por cento) sotrre o valor do Contrato. por dia de atraso.

PARÁGRAFO SEGttNDCl - A Contr"atante não responc'lerá por quaisclr-Lt:r ônr-rs. direitos or"t

obrigações 
'inculadas 

à legislação tribtitária. trabalhista. previdenciária ou secr-rritária. e decorreute

cla execução do presente ccntrato. cLqio clulprirnento e respousabilidade caberão, exclusivatnente. à

Clontratacla.

pARÁGI{AI.'O 'IEILCEII{.() A Contratitnte não responderti por quaisquer comprotnissos

assurnicl6s peia Contratada cc)m rcrceiros. aincla que vincr.rlaclos à execr-rção do preseirte coutrato' betn

como por qr-ralciuer clano c:rusarcjo a terceiros cm decorrência de ato da Clor-rtratacla' de seus

emprc gaclos" propostos o t-t su Lrord i uitclos.

c'LÁusuLA \ETIM,4 - DA IryscA[-IZAÇ.4o
7.1 - paraacornpanhar e fiscalizar as ativiclades deste Corrtrato. a PRBFITI'IURA MUNICIPAL I)E

SANTA lZAtsEL. DO ITARA. e zr SEMTEPS, sob inrerveniência da sEMoP designa conlo-@l

o(a) servidor(a

llt' , lotaclo(a) rro(a)

será o (a) responsável prrr Í'iscalizar et e>recução direta das atividades deste Contrato

avaliar e encantir-rhar iis rucsnlns relatórios Ce execução relêrente ao o clllllprit-t'tt-utt-r

contratual em collsollância com as cláusula:; estabelecidas ueste instrumeuto cotltratual.

pARÁGRAFO pRIMEIR.O - A Contratada dcclar:a aceitar, integraluente. todos os

processos de inspeção, velificação e controle Í.i serem aclotados pela Contratatlte'

. rlatricula

(a) clr"tal

bem comt'r

do ob.ieto

r-nétodos e
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pARÁGRAFO SEG1JNDQ - A existência e a atuação da flscalização da Contratante et.n uada

restringerr a responsabiliclacie integral e exclusiva cla Clontratada qLranto à integridade. à correta

execução clas prestações a que se obrigaram. sLras consecluências e implicações perante terceiros.

CLÁUSALA OITAVA _ DAS PENALIDADES
8.1 - A contratacla. total ou parcialrnente inadimplente. serão aplicadas as sanções previstas nos

artigos. U6 e 87 da Lei Í.ederal n". Il.ó66193. a saber:

a) Aclvertê1cia. nas l-ripoleses de execr-rção irregular de qr"re não restlhe prejuízo paraa entrega.

b) MLrlta, que não cxceclerá, eut seLl loLal^ 20oÁ (vinte por cerrto) do valor do coutrato. nas

lrrpóteses cie inexccuçãtl, com oli selll prejuízo para a entrega.

c) Sr.rspepsão rcmporária de participação em licitação e impedin-ren1o para contratar col.n a

Aclp-rinistração clo Estaclo do Pará. pc1' prazo r'rão superior a 05 (cinco) anos. nas hipóteses cle

execução irregr-rlar" alrasos ou iricxecr-rção de que resltlte pre.ir"rízo para a entrega'

d) Declaração de irridorreiclacle para licitar e contratar com a Adn-rinistração PÚrblica. enqttanto

perdurareg os selis nrotivos dctenr-iiniirrtes ou até que seja promovida a reabilitação perante a

aurtoriclacle qr,re apiicor-r a pcnaliclircle. nas hipotcses em qLle a execução irregr"rlar. os atrasos ou a

inexecução associem-se a çrrá1ica de iiícito perlai.

pARÁGRÀF9 pRINiflHto - r\ penalicladc de multa. estabelecida na alínea "b". desta cláusula,

poclerá ser aplicacla cie 1orma isolacla ou cumulativarnettte com qualquer das cletrais.

PARÁGRAFO SEGUNDO O cur.npi.imenro cla obrigação prestado Í.ora do prazo. suieitará a

contrafacla ao pagamer-rto clar nrr,rita de 0.2'Á (clois tlécimos por cento). sobre o valor global do

Coulrato a cotttar c'lo vctlcimelrto ciaqucle.

pARÁGRAFO TBRCpltt{O- As rlLrltas previstas nesta cláusula não têm natureza colnpellsatoria e

o selr pagamento não elicle a n'spon:;abiliclacle cla Contratada por clanos causados a Coutrataute.

pARÁGRAFO etr4itT'ü A Conrratacia cstará suieita às penalidades tratadas rla cláusula e

parágralils ztcima, piincipalrneüt*" ileios tritrtir'r'rs t'itlL' sc segLleln:

a) Peia t'ecuszt irriLr:itificacia ctll assii.t:ri'o C'-ittlrato.

b) Pela 1ão eltregzr cio objeio da contraiação c1e acordo co11l as especiÍicações técnicas do ato

convocatório e cour as pertinetltes tlortlas tclcrricas.

c) Peio atraso no itrício e conclutsiio ciet r-:tttreP,â.

di pelo descumpri6rento cie clltaiqtier clas r:onciições dispostas no presente Iustruurento.
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cLÁusuLA NINA - DA RESctsÃo
9.1 - O presente coptratg será rescindiclo nas hipóteses previstas nos artigos 77 e78 da Lei Federal

n" 8.666/93.

pARÁGti.AFo uNICo - os casos cle rescisão contratual" na lbrrna da lei. serão Íbrrnalmente

Lnotivaclos t-tos alttos clo Processo, assegllraclo o ciireito à previa e ampla deltsa'

CLÁUSL;LA DECIMA _ DA CESSÃO OT] DA TRANSFERENCIA

10.1 - O presente gontrato nãcl poderá scr ob.ieto cle cessào, subcontratação ou trauslêrência, no toclo or-t

elr parte.

CLÁUSULA DECIMA PRII,1EIRA - DA EXECI]ÇÃO DO CONTRATO

ll.l - A exccução clcste coptrato. bent corlo os casos neles ourissos. regular-sc-ão pelas cláusulas

co.tratuais c pelos prcceitos c1c clireito público" aplicanclo-se. sr-rpietivatttente. os princípios da l'eoria

Geral clos co,tratos e as c'lisposições de direito privaclo. na lbrma clo art. 54. da Lei Federal n"

8.666193.

CLÁUSULA DECIivIA SEGí-/NDÁ - DOS REC'URSIS ORÇAMENTÁntO.1

lZ,1 - l1.l - para fà:zer facc ils clespesas pelo fbmecimeuto dos bens. objeto cleste Contrato' a

Corrtratantelttilizar-sc-á.re-.pcctir,atlietlte"tlas[rr-lrrciotraisprogratlláticasdeflnidasaseguir:

06 01 - Fundo Municipal dc Assistência Social
pr04 12200021035/ 0812200022054 tü821400182058 10821400182059 10824400182061 /

08214 0019 2064 l1'8122 0018 2060

Natureza da Despesa; 339030 I 441)052

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA _ DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A publicação resumicla deste contrato, no Diário Oficial do Estado. condição indispensável

pafa slra eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, ate o decimo dia seguinte a sua

assinatura.

cLÁusuLA DECIMA gUARTA- Do Fo6to

l4.l -As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do Pará para solução das

demandas decorre,tes deste Clonirato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas' as

partes resol'em celebrar o presente contrato, o qual. Cepois de liclo e achado conÍbrme" vai assinado

l.:i)r\
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pelos representantes clas partes. rra pl'esenÇa cle 02 (duas) testemunhas, em 03 (trôs) vias de

idôntico teor.

Sanla Izabel clo ParirlPA.-03 de jane 'o cle 18.

I\'

PREF HITU RA
PALACIO

r"rnicipa

ANABE
do Pará - I'}A

ADII.IA DADE

SLTCRLITA lLiA N4UNI OMOÇAO SOCIAL - SEMT'EPS

TA

BEZER.RA
Secretario llunicipal de Obras PÍrblicas

IN I EBYENIENIE

(,
' -íí* ttn..'r2",, Po'k',

EMPR.ESA PRTSCTLA-REIS POI-EM EIRELI - ME
CON'fRATADA

Testemunhas:
1).

Rg:
C]I'F:

2)
Rg:

ealilBAlêNlE

CPF:
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