
pREFEITURA MUNICrp,líúu sÃNTA IZABEI no panÁ
puÁcto MUNICIpAL cAP. NoE DE cARvALHo

ASSESSORIA JURIDICA
CONTRATO Ng.1OO/2018.

coNTMTo QUE ENTRE sI cEIEBntaM o MUNIcÍpto pn

sANTA IZABEI Do paru( - PA E A EMPRESA

VENCEDORA DO CERTAME EMPRESA S LOPO

cumeRÃns

O uUfutcÍplo DE SANTA IZABEI pO pAru(, pessoa jurídica e direito público, através de sua
prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL Cep. XOÉ DE CARVALHO, nesta cidade de

Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Ns. 1060, CEP: 68790'000, com CNPf:

05.17L.699 /OOO|-76, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS

WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa lzabel do Pará, inscrita no CPF/MF

sob o no 304.4L0.562-53 e portador da Carteira da OAB/PA nq 6.584 , residente e domiciliado na

cidade de Santa Izabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número L522, CEP: 68.790-000, a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS, iNSCTitA NO CNP] 19

05.L7t.6gg /OOOL-76 e situada na Avenida Barão do Rio Branco, 1060, cidade de Santa Izabel do

Pará, Estado do Pará, na pessoa de seu representante a Secretária, senhora CLAUDINE YUKARI

WATANABE SASAKA, brasileira, solteira, nomeado através de Decreto Municipal ne 739 /2077 de

14 de |unho de20!T,inscrito no CPF/MF sob o número 684.918.082-72 e portador da Carteira de

Identidade ns 3076073 - SEGUP/PA, residente e domiciliada na Avenida Francisco Amâncio, nq

L4gO, AP 604, Bairro: Triângulo, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000; SECRETARIA

MUNICIPAL DE CULTUM, DESPORTO E TURISMO, representada pelo Prefeito Municipal, acima

já identificado; SECRETARIA MUNICIPAT DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito

Municipal, acima já identificado; SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIçOS -SEMTRANS,

represàntada por MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, secretário Municipal,0AB/PA L0378 e CPF:

042.L35.g02-30, residente e domiciliado na Av. fosé Amâncio, 1134, Centro, Santa Izabel do Pará

- pA; sECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, sediada na Av. Barão do Rio Branco ne

1060 - Centro - Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu Secretário

Sr. pEDRO PAULO DE MAGALHÃES gnZfRM, brasileiro, nomeado através de Decreto Municipal

OOZ/ZOIT,CREA/PA ne 7550-D e CPF ns 237.L02.L72-53, residente e domiciliado no endereço

Rua Pantanal, na 700, Bairro: Curuçambá, Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67.L46-309-, com sede na

cidade de Sanra Izabel do Pará, Esiado do Pará, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE - CNpJ: LLJ45.308/0001-82, representada pelo sR. MELQUESEDEQUE

ALVES FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do Município de Santa lzabel, inscrito no CPF/MF

sob o na 042.L35.302-30 e portador da carteira da OAB/PA Ns 10378; FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOçAO SOCIAT -

SEMTEPS com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, representada neste ato por

sua Secretária, ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE, brasileira, nomeada através de Decreto

Municipal L23/20L7, inscrito no CPF sob o número 254.272372'9t e portadora da Carteira de

Identidade ns 1408860 PC/PA,residente e domiciliado na Tv. Irmãos Santana, Bairro Aratanha,

ne Llll,Santa Izabel do PãrálPA, CEPr 68790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÂO,

Fundo Municipal de Educação - CNPf: O5.17L.699/OOOL'76, com sede na cidade de Santa

Izabel do Pará, Estado do Pará, Rua fosé Amâncio, centro, S/N, representada neste ato por seu

Secretário, a senhora EIEN CRISTINA DA CRUZ AIVES, brasileira, Solteira, nomeada através de

Decreto Municipal ne 003/2017 d,e L de |aneiro de 20!7, inscrito no CPF/MF sob o número

5Z2.49g.692-53 e portador da Carteira de Identidad.e ne 2732806 - SEGUP/PA, residente e

domiciliada na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do Pará - PA; SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada pela sR. JoEtMA TAVARES DE PAIVA,

brasileira, Secretária Municipal de Meio Ambiente, inscrita no CPF/MF sob o ne 263.277.322-9I

e RG - 274L659'

denominados aqui de CSNTRATANTES, e a S LOPO GUIMARÃES ' EPP, CNPJ 1e

^
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08.490.87710001-10, com sede na Rua D0 Fio, ne 22,, neste ato representada por SAUL LOPO
GUIMARÃES, com RG ns 547OZBO PC/PA e CPF: 944.603.882-00, aqui denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento
licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP ne. LB /2018, do tipo menor preço, por item,
observando o que consta do processo ne 098/2018, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei
ns 10.520/02 e8.666/L993, observadas as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO
1.1. O presente Instrumento tem por obieto a contratação de empresa especializada para o
fornecimento, sob demanda, de materiais de expediente, e materiais de higiene e limpeza para
atender as necessidades da Prefeitura MunÍcipal de Santa Izabel, conforme condições, quantidade
e especificações constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as

ficações abaixo:ES a

| ,*, OTT
VALOR
UNIT.

t7s

DESINFETANTE; Categoria básica restrita ao
uso puro, princípio ativo clorato alquil, Benzil
amônio, composição básica monil fenol,
etoxilado, óleo de eucalipto, essência, corante e

outras substancia quÍmicas permitidas,
composição aromática lavanda, para limpeza
geral e pesada e conservação de área,
acondicionado em embalagem plástica, galão
contendo 5 litros.

GL 2675
R$

11",00
R$ 28.765,00

L76

DESODORIZADOR DE AMBIENTE, em forma de

aerossol, fragrância agradável, não contendo
clorofluorcarbono-CFC, Registro no Ministério
da Saúde. Embalagem contendo o nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade em frasco de alumínio com conteúdo de
360 ml e peso líouido de240 sramas.

UND 740 R$ 6,00 R$ 4.440,00

177

DESODORIZAD0R SANITÁRIo, tipo Pedra
Sanitária: forma arredondada, com suporte,
fragrância variada, em consistência solida,
composto de paradicorobenzeno, acondicionado
em caixa com12 unidades.

CX 270 R$ B,OO R$ 1.680,00

178

DETERGENTE LÍQUIDo P/ PISo - concentrado
detergente líquido p/ limpeza pesada,

concentrado, princÍpio ativo linear
alquibenzeno, sulfonato sódio, tensoativosi
aniônicos, não iônicos, coadjuvante,
preservantes, sequestrante, espessante possuir
rotulo c/ informação, nome do fabricante,
embalado em galão 5litros.

GL 600
R$

13,00
R$ 7.800,00

t79

DETERGENTE LÍQUIDO, neutro ph 5,5 a 8,5,

concentrado, inodoro, biodegradável, para
lavagem de utensílios de copa e cozinha, com

dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de

validade, embalagem com 500 ml, caixalqm !2.

CX 406
R$

L4,00
R$ 5.684,00

L93

COLHER DE SOBREMESA
DESCARTÁVEL, de poliestireno, nãotóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do

fabricante e composição estampados na

embalagem, embalados em pacote com 50

CX t6 R$

38,00
R$ 608,00

PREFEITURA 'ATZABEL DO PARÁ

ITEM DESCRIçÃO VALORTOTAL
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unidades, apresentados em caixa com 20

194

CoLHER DESCARTÁVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, embalados em
pacote com 50 unidades, apresentados em caixa
com 28 pacotes.

CX 26
R$

46,00
R$ 1.196,00

195

COPO DESCARTAVEL, de plásüco poliestireno
resistente para água, com capacidade para 200
ml, pacote com 100 unidades, acondicionados
em caixas com 2500 unidades

CX 766
R$

65,00
R$ 10,790,00

t96

COPO DESCARTÁVEL, de plástico poliestireno
resistente para água, com capacidade para 250
ml, pacote com 100 unidades, acondicionados
em caixas com 2000 unidades

CX 775
R$

70,00
R$ 12.250,00

197

COPO DESCARTÁVEL, de plástico poliestireno,
resistente paracafé, com capacidade para 50 ml,
pacote com 100 unidades, acondicionados em
caixas com 500 unidades

CX 71.7
R$

34,00
R$ 3.978,00

198

CUMBUCA DESCARTAVEL, depoliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 12 cm de

diâmetro em embalagem de pacote com 10

unidades, apresentado em caixa com 100
Dacotes

CX 4t R$

62,00
R$ 2.542,00

199

CUMBUCA DESCARTÁVEL poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 15 cm de

diâmetro em embalagem de pacote com 1,0

unidades, apresentado em caixa com 100
Dacotes,

CX 47
R$

62,00
R$ 2.542,00

200

FACA DESCARTÁVEL, de poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, embalados em
pacote com 50 unidades, apresentados em caixa

com 20 pacotes.

CX 20 R$ 5,00 R$ 100,00

201

GARFo DESCARTAVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, embalados em
pacote com 50 unidades, apresentados em caixa
com 20 pacotes.

CX 21 R$ 5,40 R$ 113,40

202

POTE DESCARTÁVEL, de poliestireno, não

tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição

estampados na embalagem, com capacidade
para L75 ml, emembalagemdepacotecom 50

aoresentado em caixa com 20 pacotes.

CX 5
R$

95,00
R$ 475,00

203

PRATO DESCARTÁVEL, de Poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição

estampados na embalagem, medindo llcm de

CX 37
R$

67,00
R$2.479,00
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diâmetro em embalagem de pacote com 10

unidades, apresentado em caixa com 100

204

PMTO DESCARTAVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 15 cm de
diâmetro em embalagem de pacote com 10

unidades, apresentado em caixa com 100
nacotes.

CX 38
R$

67,00
R$ 2.546,00

205

PMTO DESCARTÁVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, cotn
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 23 cm de
diâmetro em embalagem de pacote com 10

unidades, apresentado em caixa com 50 pacotes,

CX 245
R$

72,00
R$ 17.640,00

206

PRATO DESCARTAVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 26 cm de

diâmetro em embalagem de pacote com 10

unidades, apresentado em caixa com 50 pacolgs.

CX 297
R$

80,00
R$ 23.760,00

207

PMTO DESCARTÁVEL, de poliestireno,
não tóxico, não reciclado, na cor branca, com
informação do fabricante e composição
estampados na embalagem, medindo 15 cm de

diâmetro em embalagem de pacote com L0

unidades, apresentado em caixa com 50 pacotes.

CX 240
R$

65,00
R$ 15.600,00

219

LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha
natural, com revestimento interno, reforçada,
formato anatômico, com superfÍcie externa de

alta sensibilidade ao tato, antiderrapante, cor
clara, lubrificada com pó bio-absorvível'
Tamanho PEQUENA. Contendo lote e data de

fabricação e prazo de validade, estar em
conformidade com as normas da ABNT NBR
13.393.

PAR 345 R$ 2,38 R$ 821,10

220

LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha
natural, com revestimento interno, reforçada,
formato anatômico, com superfÍcie externa de

alta sensibilidade ao tato, antiderrapante, cor
clara, lubrificada com pó bio-absorvível,
Tamanho MÉDIA. Contendo lote e data de

fabricação e prazo de validade, estar enl

conformidade com as normas da ABNT NBR

13.393.

PAR 322 R$ 2,38 R$ 766,36

221

LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha
natural, com revestimento interno, reforçada,
formato anatômico, com superfÍcie externa de

alta sensibilidade ao tato, antiderrapante, cor
clara, lubrificada com pó bio'absorvível.
Tamanho GRANDE. Contendo lote e data de

fabricação e prazo de validade, estar em

conformidade com as normas da ABNT NBR

13.393.

PAR 396 R$ 2,38 R$ 942,48

PREFEITURA MUNICIP A IZABEL DO PARÁ
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222

TOUCA, tipo cirúrgica, descartável,
confeccionada em não tecido e com gramatura
de 20mg/ m2. Deverá ser resistente, antialérgica,
inodora e proporcionar ventilação, ter formato
redondo ou sanfonado, bordas bem- acabadas,

totalmente providas de elástico, que
proporcione fixação adequada à cabeça sem
apertar, com proteÇão total dos cabelos.

UND 650 R$ 0,20 R$ 130,00

223

MÁSCARA PROTETOM CLASSE PFF1, peça

semifacial filtrante para poeiras e névoas
orgânicas, com formato dobrávcl, com solda
ultrassônica em todo seu perÍmetro, As laterais
possuem saliências em que são fixadas, através
de dois grampos metálicos (um de cada lado), as
pontas de dois tirantes elásticos.

UND 315 R$ 4,69 R$ 1.477,35

224

LUVAS MSPA PVC, forrada c/palma granulada
c/ 60 cm de comprimento tamanho grande,
punho longo, linha profissional, formato
anatômico. Embalagem: 01 par.

PAR 100 R$7,29 R$ 729,00

225
PAPEL ALUMINIO, em rolo, medindo 30 cm x
4m, aoresentado em caixa com 12 unidades,

CX 23
R$

27,00
R$ 621,00

226
PAPEL ALUMINIO, em rolo, medindo 45 cm x
4m, apresentado em caixa com 1.2 unidades.

CX 72
R$

45,00
R$ 540,00

227

PAPEL FILME, em rolo, PVC, não toxico,
medindo 28 cm x 15m, apresentado em

caixa com 12 unidades.
CX 72

R$

29,70
R$ 356,40

228

PAPEL FILME, em rolo, PVC, não toxico,
medindo 28 cm x 30m, apresentado em

caixa com 12 unidades.

23
R$

46,50
R$ 1.069,50

229

papEL- HIGmNiiO, Neutro de fibra natural
100% celulósica e virgens, de La qualidade,

folhas simples picotadas e macias, cor extra
branco, extra resistente, sem fragrância
(neutro), de boa qualidade, conforme as normas
do INMETRO, INPI e N.B.R. embalagem em
pacote com 0B unidades.

FARDO 2790 R$ 5,15 R$ 1,4.368,50

230

PAPEL TOALHA EM R0L0S, de fibra natural
100%o celulósica, de 1a qualidade, cor extra
branco, extra resistente e de alta absorção com

aproximadamente 60 folhas, pacote com 2 rolos.

PTC 872 R$ 4,95 R$ 4.31"6,40

231

GUARDANAPO DE PAPEL, rnedindo 23x23cm em
folha dupla tipo liso, extra branco, conforme
norma iso - embalagem c/ 50 unid'

PCT 254 R$ 1,15 R$ 292,10

232

PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, de fibra
natural 100% celulósica, de 1a qualidade, cor
extra branco, extra resistente e de alta absorção,
Inter folhas, com 2 dobras. Tamanho da folha de

no mÍnimo 23x20cm, Embalagem: pacote com

1000x1 folhas.

PCT 770
R$

10,30
R$ 7.313,00

246

SACO PARA LIXO, de polietileno, com
capacidade de 100 litros, apresentado em
pacote com 100 unidades.

PCT 2633
R$

1,7,00
R$ 44.752,50

247
SACO PARA LIXO, capacidade de 30litros,
apresentado em pacote com 1q! u!rdê!gs..

PCT 91.7 R$ 9,00 R$ 8.253,00

248
SACO PARA LIXO, capacidade de 15litros,
apresentado em pacote com 100 unidades'

PCT 1.8+7 R$ 5,60 R$ L0,343,20
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1.2. A contratação citada na subclausula 1.1 obedederá ao estipulado neste contrato, bem como
as especificações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante
enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar
deste, no que não o contrariem. São eles:
7,2,7. Processo Administrativo 098 12078;TERMO DE REFERÊNCIA.
1.3. A CONTMTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem, até 25o/o do valor inicial atualizado do contrato.
1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as

supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes,

1LAÚSUU| SEGUNDA - DA EXECUçÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.L, - 0 fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades,

especificações e termos dispostos no Termo de Referência do Edital que originou o presente

contrato e o integra 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 outros.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):
2.3.7,Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade
do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa, especificações técnicas e

exigências editalícias.
2,3,2, - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes

do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua

conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo assinado pelas partes.

2,4. Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do

contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteia de acordo com as

exigências editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para

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

CLÁUSUAITERCEIRA - DO RECEBIMENTO
3.1. As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA
4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo conr o especificado no Termo de Referência'

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC [Lei 8.078/90).

ASSESSORIA JURIDICA

249

SACO PARA LIXO, de polietileno, comcapacidade
de 50 litros, apresentado em pacote com 100
unidades.

PCT 1477
R$

12,00
R$ 77.724,00

250
SACOLA PLÁSTICA, material plastico resistente,
cor branca, com capacidade 2Oke.

UND 7250 R$ 0,21 R$ 262,50

zst
SACO PARA LANCHE, (sanduíche), ptc com 100
und.

PCT 20 R$ 1,30 R$ 26,00

252
SACO PLASTIC0 TRANSPARENTE, capacidade 3

ks, com 50 unididades
RL 256 R$ 0,50 R$ 128,00

253
SAC0 PLASTICO, material resistente,
capacidade 30 kg.

UND 1000 R$ 0,42 R$ 420,00

VALORTOTAL DO CONTRATO R$260.640,79

DUZENTOS E SESSENTA MIt, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
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4.3. 0 fornecedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão

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 efetuada a substituição 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 do presente instrumento é de R$260,640,79 (duzentos e sessenta mil,
seiscentos e quarenta reais e setellta e nove centavos) compreendendo todas as despesas e custos
diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
5.2, A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão.ao disposto no Termo de Referência, com
observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento do bem
ou serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco:

Agência: Conta Corrente ne 

-, 

quando mantidas as mesmas condições
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido

clÁusu ut süxrA - DA DorAçÃo ,RçAMENTÁRa
6.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações

0rçamentárias consignadas:
Natureza da

UO 0207
PT 04 L22 0002 2002
UO 0301

PT 04 122 0002 2007

UO 070L
PT 04 122 0002 2013
UO 080 1

PT 20 122 0002 2047
20 605 0010 1034
20 605 0070 2049

UO 1013
PT 04 722 0002 2028

26782 0006 2031
26 L22 00062032

UO 1101

PT 04 122 0002 2042

UO 0401

PT 12 722 0002 2079
72 367 0072 2084

UO 0402
PT 72 722 00L2 2098

72 36L 0012 21,09

UO 0901

PT LB 722 0002 2019

UO 060 1

PT 08 t22 0002 2054
08244 0018 2058
08244 0018 2059
08244 001,8 2061
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0B 244 0079 2064
08244 0018 2063
0B 363 0009 2068

UO 0501
PT 1.0 L22 0002 2125

L0302 0013 1056
10 302 00L42t20
10 302 00L4 2L22
10 302 0017 2132
10 304 00L5 2t27
10 301 0013 2115
10 301 00732774
10 301 00132116
10 302 0074 2tL9
t0 122 0016 2729
10 LzB 0076 21.30

ct Áusut t sÉrrwe -DA FlscALtzaçÃo Do coNTRATo

7.1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato
administrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
cumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁUSUU OITAVA- DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA E DO CONTMTANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei ne 8.666/93, a CONTRATANTE

deverá:
B.Í,í. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cumpridas
todas as formalidades e exigências do presente contrato.
8.1.2. Receber o(s) objeto[s) deste Contrato nas condições avençadas;

8Í.3, Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
8.7,4, Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
8.í.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às

dependências da CONTMTANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,
quando necessário;
8..1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTMTADA;
B,7.7.Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução

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

CONTMTADA,
8.1.8, As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para

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

hábil, para a adição das medidas convenientes;

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

contrato assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao

fornecimento do objeto contratual:
8,2,7, Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de
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referência e ata aderida.
B,2.2.Executar diretamente o contrato, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor;
B.2.3.Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação,que ensejaram sua

contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei ns.8.666/93;
B,2.4.Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;
8.2,6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual fot desde que praticada
por seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da

CONTRATANTE;
B.2.7.Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
B.2.8.Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2,9, Prestar o fornecinrento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8,2.10.Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,

inerente ao objeto da licitação;
8,2,11. Comunicar 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 em vigor, obrigando-se a saldá-las na época prôptia,vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

B.2,13.Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações

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

espécie, forem vÍtimas os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com

ela, ainda que acontecido nas dependências da CONTMTANTE;
B,2.14.Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível oupenal relacionados

ao fornecimento do objeto contratual.
8.2.15.Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;

8,2,16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando
sempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta

apresentada e as orientações da CONTMTANTE.

PARI{GRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

estabelecidos nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA

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

CONTRATANTE;

pARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-ápor quaisquer danos pessoais ou

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

CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária ou

subsidiária,

PAnI(GRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, instituído pela Lei ne 8.078, de 11 de setembro de 1990.

PREFEITURA MUNICIPA A IZABEL DO PARÁ
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ct Áusute NaNA - DAS RESpaNSABILIDADES

9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório, Responsabiliza-
sc, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou

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

PARI(GRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de

48 [quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa
de 0,20/o (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e

decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,

exclusivamente, à Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, propostos ou subordinados.

CLÁUSUUI DÉCIMA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas

nos artigos, 86 e 87 da Lei federal n".8.666/93, a sâber:
10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paraa

entrega.
10.2. Multa, que não excederá, em seu total,20o/o [vinte por cento) do valor docontrato,
nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega.

10,3. Suspensão temporária 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 para a entrega.

10.4. Declaração de inidoneÍdade para Iicitar e contratar com a Administração Pública,

enquanto pe.du.arem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os

atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícitopenal.

PARI(GRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,

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

pARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo,sujeitará a

contratada ao pagamento da multa de 0,20/o [dois décimos por cento), sobre o valor global do

Contrato a contar do vencimento daquele.

pAp7(GRApO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória

e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a

Contratante.

pAR{GRAFO eUARTO- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e

parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.
U1 neta não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato
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convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.

CLÁUSUU DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

77,1, Poderá 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.Amigavêlmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou
11.1.3.fudicÍalmente, nos termos da lei.

PARI{GRAFO PRIMEIRO - No caso de res.cisão amigável, a parte que pretender rescindir o

contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no 11,1.1. não haverá indenização alguma a

ser pago à Contratada.

CLÁUSUUI DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCA
LZ.L. O prazo de vigência deste contrato será d,e t2 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo

ser prorrogado se aLei8,666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições

mais vantajosos à Administração.

1LÁUSULA DÉCIMA TERCEIM - DA TERCEIRIZAçÃO
13.1. A CONTRATANTE não se respormabilizará por contratos que a CONTRATADA venha

celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

clÁusutA DÉCIMA QUARTA - DA PUBTICAçÂ0
L4,L - A publicação resumida deste contrato, no Diário OfÍcial do Estado, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua

assinatura,

cLÁusuLA oÉaun QUINTA- Do FoRo
15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do Pará para solução das

demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as

partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai

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

Santa Izabel doParâ/PA, 13 de Agosto dÇ 2,018'

EVAN DRo BARRos ffi'liii,ffiHffiSt"'
WATANABE:30441 WATANAB&30441056253

056253 Dados: 201 8.08.1 3

ABE

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARA - PA

CLAUDINEYUKARI Asslnadodeformadlsltalpor

WATANABE CLAUDINEYUKARIWATANABE

sASAKA:684e1 808272' il',:$3?ãX11i3i1"5;37 -03'oo'

CI,AUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

ELEN CRISTINA DA cRUz AtvES rrru cRtslNA âi;lffi:l;J;,1,.
SECRETARIA MUNICIpAL DE EDUCACÂODA cRUz cnlsrrHeoecnuz

-- -'- - -ALVES:572493 ALvEs:5724e36e253

FUND0 MUNICIPAL DE EDUCAÇÂo 6s2s3 ?;#*?J3,33,"

iüüiil!i:::. !3{lülfj;"}::'- pEDRo pAULo DE MAcATHÃns srzrRRA
BEZERRA:2371 021 7 BEERm237102r72

"Dàdos:201&08.13 ll:55:62s3 o,oi SECRETARIA MUNICIPAL DE oBRAs PúBLICAS

MELOUESEDEOU As,inddo de Íoímã dieital- DoÍ MTLOUESEDEOUE
E ALVES etvrs

FlLllO:042 1 35302 rrLHo:042r3sr0230
Dàdos:201 8.08.1 3

Testemunhas:

'fu u.eunsnbtrbUh nlvEs FILHo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS _SEMTRANS

JOETMA TAVARES DE PAIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ADRIA LUCIA

ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE TAVAREs DA
TRINDADE:25427

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTHNCIA SOCIAD-3ZZSI

s Lopo GUTMARAES r [x3t3,1ii;Xl3 
drsitar pors

M E :084e 0 8 7 7 0 0 0 1 1 0 fjàe"8i?|illllil 1?,, 
", ""*,

EMPRESA S LOPO GUIMARÃES
CONTRATADA

Assinâdo de forma digitàl
por ADRIA LUcIA TAVARES

DA
TRlNDADEr25427237291

Dàdos: 2018.08.13
16:14:52 -03'00'

1J.

PREFEITURA MUNICIP A IZABEL DO PARÁ


