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PREFEITURA MUNTCTPA' DE SÀNTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATO N9.L79/ZOLB.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO OE

SANTA IZABEL DO PARÁ - PA E A EMPRESA P P F COM E

SERV - EIRELI.

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua
Preleitura Municipal com sede no PALÁClO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta ciclacle de
Sarrtar lzalreldo Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nq.1060, CEP:68790-000, coni CNPJ:

05.171.699 /0001-7 6, representacla neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE,
brasileirci, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF soll o ne

304.+10.562-53, OAB/PA nq 6.584, residente e domiciliado na cidade de Santa lzabel do Pará, na
'l'v. 

José Amâncio, número 1,522,CEP:68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL
DE S,AÚDE / RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA NS

1"1"745.308000/1"160-06, representada pelo SR. MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, brasileiro,
Secretário de Saúde do Município de Santa lzabel, inscrito no CPF/MF sob o ns 042.135.302-30 e

portador cla carteira da 0AB/PA Ns 10378, denominado aqui de CONTRATANTE, e a EMPRESA
P P F COM E SERV - EIRELI, CNPJ/MF sob o Nq 07.606.575/0001-00, sediada na Rua Paes de

Carvalho, Ns 600, bairro Nova Olinda, na cidade de Castanhal-Pará, CEP:68.742-510, neste ato
lepfes^entarla pelo sr. ]osÉ LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO, portador do RG Ne 3899353 SSP-PA e

CPF-MII Ns 056.125.192-49, residente na Rua Paes de Carvalho, Ns 600, bairro Nova Olinda, na

ciilacle de Castanhal-Pará, CEP:68.742-510, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si,
jn:;to e avençado o presente, observadas as disposições da Lei 1,0.520/2002, e, subsidiariamente,
pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo nq 3903/201,7, MODALIDADE
LICI'I'ATORIA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nq 014/2018-PMSIP, dO tiPO MCNOr PrCçO, POr IOIC,

nrediante as cláusulas e condições seguintes,

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
'1,1. 0 presente Instrurnento tem por objeto a contratação de empresa especializada para a

aclrrisição de Materiais Permanentes, através de reclrrso oriundos de emenda Parlamentar,
conlorme Proposta N' 11745.308000/1160-06, para atender as demandas da Secretária
Murricipal de Saúde da Prefeitura de Santa lzabel do Pará, conforme condições, quantidade e

especificações constantes no processo administrativo abaixo identificado, de acorclo com as

especilicações abaixo, nos termos do parágralo único, do artigo 38, da Lei Federal Nq 8.666-93 e

srrirs altet'aÇocs posteIiores:

LOTE T

ELEl'RODOMES'TICOS

I

Ar condicionado icapacidade 9.000 A
12.000 tl I'Us. 'l'ipo Split, Função Quente e

Frio.
UNID 9

R$
r.800,00

R§;

16.200,00

2
Geladei ra/Refi'i gerador - Capacidacle de

250 A 299 L.
UNID I

R$

I .100,00
R$

I .100.00

-)
Bebedouro/puriÍrcador ReÍiigerado Tipo

Plessão Coluna Sinrples.
UNID I

R$

760,00
R$

760.00

vÂLot
I.iNT

. .i i ,
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-t\vPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA

l-.2. A contratação citacla na subclausula 1.1 obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as

eslreciiicações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante
enunrerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar
cleste, no que não o contrariem. São eles:

1.2.1.Pt'ocesso Administrativo 3903/2017; Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico SRP Ne

ot4/2018.
1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais os acréscimos ou

supressões qLle se fizerem, até250/o do valor ir-ricial atualizado do contrato.
1".4. Nenl-rurn acréscitno poderá exceder os lirnites estabelecidos lto item anterior, salvo as

sLrpressões qLle poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes,

|LAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
'2.1. - O lornecedor deverá entregar o objeto desta lrcitaÇão nos prazos, quantidades,

especilicaçires e tennos dispostos no Termo de Relerência do Edital que originou o presente

contrato e o irltegra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente.
2.2. - O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta

Secretaria, como frete ou descarga e oLltros.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido[s):
2.3.1.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posteriorverificação da confortlidacle
clo objeto con-r as especificações constantes da proposta da empresa, especificações téctticas e

exigênt'irrs ed ital ícias.
2.3.2. - Delinitivarrente, após a verificação da conformidade com as especificações constatrtes
c1o Eclital e cla proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sr-ta

coltsequente aceitação, mediante a emÍssão clo Termo Definitivo assinado pelas partes,

2.4. Caberá ao servidor, designado para Íiscalizar 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 de 60 (sessental dias para

substituição do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e exigências editalicias

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO RECEBIMENTO
3.1, As conclições de recebimento clos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de

Ref erência.

CI-AUSULA QUARTA - DA GARANTIA

4

'lelevisor Tipo LED. Tanrarrho IVlinimo de

42", corn Couversor Digital. Entrarclas

HDMI. Entradas USB.
TJNTD I

RS

r.800,00
RÍ;

r.800.00

Aparelho de DVD * Rcproduçâo
Ar,rtonratica dc CD, CD-R/RW, VCD,
SVCD. DVD. DVD+li./RW tambérn

reprocluz os lbrrratos MP3, WMA e JPEC;
('onr entrada USB pala Conexão PCs,

periÍéricos c outros tipos de equipamentos,
Controle relloto e sistenra de áLrdio Dollry
Digital; Sistenra de Cores NTSC, PAL e

Autol Conversol D/r\ cle vícleo l28its e

108 MI lz - Tcnsào do eqLriparlento: bivolt
aLrtornirl ico.

UNID I
R$

ró0,00
R$

r60,00

VALOR I'OI'AI, DO LO'I-E R$ 20.020.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

4.1.1'clclos os serviços deverão ser de acordo coln o especificado no Termo de Referência.
4'.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3. O fornecedor cleverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Orgão

Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5% sobre o

preço do serviço a ser refeito.
4..4.. Caso seja eletuada a substiluição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas, o

prazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do

novo objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1. O valor ordinário clo presente instmmento é de R$ 20.020,00 fVinte mil e vinte reais)
crtiupreeudendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perleita execução

tleste Cor-rtrato.
5.2. A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, cotn

oltservância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecitnento do bem

oLr scrviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com descrição do objeto e qr-rantidade

ciescrirrinada e acornpanhada da reqursição dos mestnos^, e ainda, após verificada a regularidade
l'iscal da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
6.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações

Or'çamentárias consi gnadas :

Nirtrrreza da Despesa: 449052
VALOR: R$ 20.020,00

UO O5O1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PT 10 301 0004 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE

UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA

ü.ÁusuLA ;ÉTIMA -DA FISCALIZAçÃo Do coNTRATo

7 .1. A Secretaria demar-rdante irá designar, mediante portaria específica ou oLItro ato
acl n'rinistrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
curlprimento do pactuaclo neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Além clas obrigações resultantes da observância da Lei nq 8.666/93, a CONTRATANTE

rleve rá:
B.-1.1. Ef'etr-rar o pagameuto devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cumpridas
[oclas as formalidades e exigências do presente contrato.
8.1.2. Receber o[s) objeto[s) cleste Contrato nas condições avençadas;

B.í.3. F'iscalizar o cumpr"irnento das obrigações e responsabilidade da Contratada;

8.1,4, Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;

B.í.5. Permitir acesso aos empregaclos, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às

depeni'lências cla CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratuai, referentes ao objeto,

quanclo necessário;
B.í.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadospelos empregados

da C0NTRATADA;
B.1.7.F,mitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução
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PREFEITURA
PALÁCIO

MUNICIPAI, OB"SÀNTA IZABEL DO PARÁ
MUNICIPAL CÀP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA
rlo Contrato que vier a ser firmaclo, em especial cluanto ao acompanhameuto e fiscalização da

CON'i'RAT'ADA.
B.i.B, As clecisões e proviclências clue ultrapassam a competência do servidor designado para
liscalizar o prL.setlte contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo
hábil, para a aclição rias medidas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:
Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições cla Lei 8.666/93, do

contrato assinado cotrr a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes âo

Íornecimento do objeto contratual:
8.2.1. Fornecer o objeto contratual de confbrmidade com as exigências contidas no termo de
referência e ata aderida.
8,2.2. Executar diretamente o contrato, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor;
8,2.3. Mantet'no curso clo Contrato, as condições de habilitação e qualificação,que ensejat'aln sua

contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei ne.8.666/93;
8.2.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responcier pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
rlecorrerrtes cle sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo
or-r recluzinclo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;

8.,1 .6. Arcar corl clespesas clecorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada

l)or seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da

COI{'IRATANTE;
8.2.7. Re,sponder pelo cumprimento dos postulactos legais vigentes de âmbito federal, estadual
orr r.nr-rnicipal, bern ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pelo contrato, inclusive qLlanto aos preços praticados;
8.2.8. Zelar pela perfeita execução no fornecintento do objeto contratual;
Í1.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas
esLabeleciclas, erl observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
B.2.10.Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitaÇão;
8.2.11. Contunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessários;
8.2.12, Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social trabalhista ern vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez

que os seLls eutpregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
B.2.13.Assumir, tantbém, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas rra Iegislação específica de acidentes do trabalho, quando, em clcorrência da

espécie, fore,nt vítimas os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com
elar, nir-rcla que aconteciclo nas dependêr-rcias da CONTRATANTE;
8,2.14. Assumir i-oclos os encarg,os de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados
ao Íirrnecimentcl do objeto contratual.
E.2.15. Assunrir aind:r a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
8,2.16. Executar fiehlente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando
senrpl'e o seu bom ciesempenho, realizando o fornecimeuto ent conformidade cont a proposta
apresentada e as orientações da CONTRATANTE,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

erstabelecidos nas conclições anteriores r-rão transfere a responsabilidade do seu pagamento a

CONJTR.A'IANTE, nern poderá oneraf o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA

renunciam expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a

.,\
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PREF'EITURÂ MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATANTE;

I]ARÁGRAFO SEGUNDO - A C0NTRATADA responsabilizar-se-ão por quaisquer danos pessoaris

ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão clestes, a

CON'IRATANTE oLr a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária ou
su bsid iária.

PARÁGR.AIJO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e
Ilefesa clo Consumidor, instituído pela Lei nq 8.078, de 11de setembro de 1990.

CLÁUSULA NONA _ DAS RESPONSABILIDADES

9.1 - A Contratacla assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução clas obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. Responsabiliza-
se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos oLl

subtirclinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

PARÁGR.AFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de
48 frluarer-rta e oito) horas, contadas de notiíicação administrativa à Contratada, sob pena de multa
tIe 0,Zok (clois clécimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso,

PARÁGR"AFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos olr
obrigações vinculaclas à legislação tributária, trabalirista, previdenciária ou securitária, e

clecorrente da execução do presente contrato, cujo cumprirnento e responsabilidade caberão,
excl usivarnente, à Contratacla.

PARÁGRAFO TER.CEIRO A Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assunriclos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,
bem corlo por qualquer dano causado a terceiros em ciecorrência de ato da Contratada, de seus
errrpregados, propostos ou subordinados.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS sANÇÕrs n»rutr'tSTRATIVAS
À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas

nos artigos. 86 e 87 da Lei lederal rf .8.666/93, a saber:
10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paraa
entrega.
10.2, Multa, que não excederá, err seu lotal,20o/o (vinte por cento) do valor docontrato,
nars hipoteses de irrexecr,rção, com olr sem prejuízo para a entrega.
10.3. SLrspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Aclrninistração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cincoJ anos, nas hipóteses de

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuÍzo para a entrega.
10.4. Declaração cle inidoneidade para Iicitar e contratar corr a Administração Pública,
encluanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação

lterante a ar-rtoriclade qr"re aplicou a penalidade, nas hipóteses em qLle a execução irregular, os

atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilÍcito penal.

PARÁGR.AFO PRIMEIR.O - A perralidade de r-nulta, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,
poclerá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a
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PREFEITURA MUNICIPA'DE-SÃNTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA
con tratada ao pagatnento da multa de 0,2o/o [dois décimos por cento), sobre o valor global do
Coutrato a contar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As rnultas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória
c o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a

Conlratante.

PARÁGRAFO QUARTO- A Cor-rtratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláuslrla e

parágralos acima, principalmente, pelos motivos que se segueln:
a) Pela r"ecusa injustificada em assirlar o Contrato.
b) Pcla não entrega do objeto da contratação de acordt) com as especificações técnicas do ato
cor.rvocatório e com as pertinentes normas técnicas,
cl Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
dJ Pelo descumprimento de quaiquer das condições dispostas no presente Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

17.7. Poderú ser rescindido o presente instrumento:
11.1.1-. Por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos enumerados na Lei 8.666/93.
11,1.2.Arnigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento
acln-rinistrativo, desde que haja conveniência para Admintstração, ou
11,1,3. Juilicialmente, nos termos da lei.

PARÁGR.AFO PR.IMEIRO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretencier rescindir o

contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

P/iRÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no 11.1.1-, não haverá indenização alguma a

sel' pzrÍlo i\ Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGENCIA
12.l.O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar cla assinatura, podendo
rier prorrogado se aLei8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições
mais vantajosos à Adrnir-ristração.

{:LÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TERCEIRIZAÇÃO
1-3.1. A CONTRATANTE r-rão se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
1.4.L - A publicação resumida deste contrato, no Diário 0ficial clo Estado, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua

assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das

tlemandas decorrentes deste Cor-rtrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as

partes resolvern celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vaÍ

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

Santa lzabel do Pará/PA, 10 de Dezernbro de 2018
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MELQUESEDEQUE ALVES FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMSIP
CONTRATANTE

P P F COM E SERV Assinado de fornra disital por P P F

E I R E L I : 0 7606s 7 s 000 1 0o ;:[: ::i: iiil i,1:3x'J:.193;9'

EMPRESA P P F COM E SERV - EIRELI
]OSÉ LUIZ FERREIRA DE ARAÚIO

CONTRATADA
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