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CoNTRATO Ne.101/2018.

coNTRATo QUE ENTRE sI cELEBRRM o MUNICÍplo pn

sANTA, TaABEL Do Parú - PA E A EMPRESA

VENCEDORA DO CERTAME EMPRESA V S DELGADO

conaÉnclo EIRELI'EPP

o wtululcÍplo DE 5ANTA IZABEL no peRí, pessoa jurídica e- direito público, através de sua

prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL Cep. NOÉ DE CARVALH0, nesta cidade de

Santa Izabel do nitado do Pará, na av, Barão do Rio Branco, Ne. 1060, CEP: 68790-000, com CNPf:

OS.LTL.6gg /OOOL-76, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS

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

sob o ne 3O4.4LO.562-Sâ e portaàor da Carteira da OAB/PA ns 6.584 , residente e domiciliado na

cidade de Santa Izabel dô Pará, na Tv. José Amâncio, número 1522, CEPt 68'790-000' a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMçÂO E FINANçAS, inscrita no CNPJ ne

05,L7t.6gg/0001-76 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 CTAUDINE YUKARI

WATANABE sAsAú, bràsileira, solteira, nomeado através de Decreto Municipal nç 139 /2017 de

14 de Junho deZ1LT,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 FranÇisco Amâncio, ne

1490, AP 604, Bairro: Triânguio, Santa lzabel do Pará/PA, CEP: 68'790-000; SECRETARIA

MUNICIPAI DE CULTURA, DElpoRTo E TURISMo, representada pelo Prefeito lt4unicipal, acima

já identificado; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito

iúunicipal, acima já identifÍcado; SECRETARIA DE TRAN5PORTE E SERyIÇOS -SEMTp,qNS'

represôntad. por iUnf,qUfSfOfQUE AwES FILHO, secretário Municipal,0AB/PA 10378 e CPF:

042.L35.302-30, resideite e domiciliado na Av. José 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 pÉ úÁôÀLHÃrs ÉnzrnM, brasileiro, nomeado através de Decreto Municipal

oozlzoLT,cREA/pA ns 7550-D e CPF ns 237.L02.172-53, residente e domiciliado no endereço

Rua Pantanal, ne 700, Bairro: Curuçambá, Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67 '146-309' com sede na

cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO

ili,ücipfiilÊ-dÃúor - cNpl: LL.T4s:ol10001-82, representada pelo sR. MELQUESEDEQUE

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

sob o ns O4Z.L3S.3OZ-30' e portador da carteira da OAB/PA Na 10378; F_Uf'ü-D_OI\'IUNICIPAL DE

esslSinpctA SoCIAL, SndnnrenlA MUNICIPAL DE TRABAIHo E PRoMoçAo SOCIAI'

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

sua Secretária, ADRIÀ IúCIA TAVARES DA TRINDADE, brasileira, nomeada através de Decreto

Municipal L23/2OLi,inscrito no CPF sob o número 254'?72372-gL e portadora da Carteira de

Identidade ne 1408860 PC/PA, residente e domiciliado na Tv. Irmãos santana, Bairro Aratanha'

ne LZ4!,Santa Izabel do ParálPA, CEP: 68790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO'

Fundo Municipal de Educação - cNP): O5.L7L.6gg/OooL'76, corn sede na cidade de Santa

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

secretário, a senhora ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES, brasileira, solteira, nomeada através de

;;;r;,;'ü;;.ipri "" oo3/zoLZ de 1de Janeiro d-e20L7, inscrito no GPF/MF sob o número

s72.4g3.6g2-53 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

MUNICIPAT DE MEIO AMBIENTE, representada pela sR. JoEtMA TAVARES- DE PAIVA',

brasileira, Secretaria t t-uni.úa de Meio Ámbiente, inscrita no CPF/MF sob o ne 263'277 322-9L

" 
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CNpf no L2.665.2L810001-44, com sede na Rua DO Fio, ne 22, Bairro: Guanabara, CEP: 67.010-

550, Ananindeua, neste ato representada por IDA VANESSA SITVA DELGADO, brasileira,

divorciada, comerciante, portadora do CPF: 47L.746.252-15 e RG ne 24t54L9 SSP/PA, aqui

denominada de CONTMTADA, resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante

procedimento licitatório, na modalidade PREGÂ0 ELETRÔNICO SRP ne. LB/2078, do tipo menor

preço, por item, observando o que consta do processo ns 098/2018, sujeitando'se as partes aos

comandos da Lei ns 10.520/02 e 8.666/L993, observadas as cláusulas e condições seguintes:

ctÁusutA PRIMEIRA - DO OBIETO
1.1. O presente Instrumento tem por objeto 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 Municipal de Santa Izabel, conforme condições, quantidade

e especificações constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as

especi abaixo:

ITE
M

UN
D

CONTRAT
o

VALOR
UNITÁRI

o

VALOR
TOTAL

t22 CADERNO, pequeno brochura, com 48
folhas. capa dura

UN
D

2t5 R$
2,07

R$
445,05

L23
CADERNO, grande brochura, com 120

folhas, capa flexível
UN
D

190
R$

7,80
R$

L.482,00

L24

LIVRO CAIXA, capa dura na cor Preta,
formato 297x2l0mm, com 100 folhas,
papel off-set brancas, Pautada e

numeradas.

UN
D

26
R$

L2,50

R$

325,00

L25

LIVRO ATA capa dura na cor Preta,
formato 297xTl0mm, com 100 folhas,
papel off-set brancas, pautada e

numeradas.

UN

D
725

R$

9,50
R$

1,.187,50

L26

LIVRO ATA capa dura na cor Preta,
formato 297x?L0mm, com 200 folhas,
papel off-set brancas, Pautada e

numeradas.

UN
D

Lt9
R$

18,00
R$

2.L42,00

L27

LIVRO DE PONTO, capa dura na cor preta,

formato 297xLL0mm, com 100 folhas,
papel off-set brancas, Pautada e

numeradas.

UN
D

25
R$

13,10
R$

327,50

L2B

LIVRO P/ PROTOCOLO, PaPel off-set
gramatura 54g/m2, capa dura com folhas

numeradas sequencialmente, formato
216x1,53mm, com 100 folhas.

UN
D

L47
R$

6,68
R$

98t,96

129

PrcgÁru0 oE MESA, em base metálica
grafite / tampa fumê em poliestireno,
fixada com rebite em aço, capacidade de

500 fichas de 5 x B, medidas ZLZxL45
x27O mm.,com divisórias para auxiliar no

equilíbrio dos cartões no ficfuir;iqi-

UN

D
52

R$
44,00

R$
2.288,00

L4S
PORTA CANETA/LÁPIS/CLIPS,
material em acrílico, cor fumê, Iargura de

23Omm altura 100mm.

UN
D

L2
R$

6,50
R$

78,00

PREFEITURA MUNICIPAL AIZABELDO PARÁ

DESCRTÇÃO
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1.2. A contratação citada na subclausula 1,1 clbedederá ao estipulado neste contrato, bem como

as especificaçõós técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante

enumerados, 
" 

qre, independentemente de transcriçáo, fazem parte integrante e complementar

deste, no que não o contrariem. São eles:

ASSESSORIA JURIDICA

L46

PORTA FITA ADESIVA, suporte para rolo
grande, material plástico, cor grafite,
formato retangulaç tamanho grande, com
área frontal que facilite o corte, cortador
em metal e com base antiderrapante.

UN
D

10
R$

10,00
R$

100,00

147

PMNCHETA PORTÁTIL, materiAl
poliestireno comprimento 340 mm,
largura 230 mm, cor fumê, caracterÍsticas
adicionais com pegador metálico.

UN
D

35
R$

9,00
R$

315,00

t4a
PNANCHNTA PORTÁTIL, MAtETiAI MDF

comprimento 340 mm, largura 230 mm,
cor marrom, características adicionais com
oesador metálico.

20
R$

2,80
R$

56,00

L49 QUADRO MAGNÉTICo, 120X90mm, cor
branco, Moldura de alumínio.

UN
D

5
R$

125,00
R$

625,00

150

QUADRO DE AVISO com base em feltro
verde. Moldura em alumínio, canto em

PVC, fixação invisível. Medindo 150 cm x
120 cm

UN
D

25
R$

L29,00
R$

3.225,00

242

SABÃO EM BARM, para limpezas
diversas, contendo um kg cada barra,
apresentado em caixa com 12 cada, rotulo
com informações sobre o Produto,
fabricante, responsável técnico, registro no

ministério da saúde ou Anvisa.

CX 109 R$ 67,20
R$

7.324,80

243

SABÂO EM PASTA, acondicionada em

potes com 500g, embalado em caixa com

12 unidades.

CX 15 R$ 68,72
R$

1.030,80

244

saÉÃo EM PÓ, Biodegradável para

limpeza pesada, acondicionado em

embalagem plástica com 500 g, rotulo
com informações sobre o Produto,
fabricante, responsável técnico, registro no

ministério da saúde ou Anvisa, embalado
em pacote com 12 unidadq '.-

PCT 7163 R$ 35,00
R$

40.705,00

245

SABOI.IETE LÍQUIDO, concentrado
neutro (ph entre 7,0 a 8,0) diluição mínima
de 1:15, comum para higienes das mãos,

embalado em recipiente plásticos com 5

litros, apresentado em caixa com L2

unidade.

CX 242 R$ 480,00
R$

116.160,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$

t78.798,6L

CENTO E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM

CENTAVOS
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7.2. 7. P rocesso Administrativo 09 B / 20 18; TERMO DE RE FERÊNCIA.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou

supressões que se fizerem, até250/o do valor inicialatualizado 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.

1LAÚSUA. SEGUNDA - DA EXECUçÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Z,L. - O 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 eo 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):
Z,3.T,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.
ZS: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. Càberá, ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do

contrato, rejeitar totalmente óu em parte, qualquer material que não esteja de acordo com as

exigências éditrlí.i"r e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para

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

CLÁUSUUTERCEIRA - DO RECEBIMENTO

3.1. As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência.

CLAUSUUI QUARTA - DA GARANTIA
4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência.

4.2. Agarantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).

4.3, O fornecedor deverâ refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao 0rgão

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

preço do serviço a ser refeito.
i.+.'Crro sela ãfetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas, o

prazo de garantia passa a ser contado novamente a paltir 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$ L78.798,6L (cento e setenta e oito mil,

setecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) compreendendo todas as despesas e

custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato'

5.2. A CONTMTADA 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, pôr meiJae ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco:

Agência: Conta Corrente nc , quando mantidas as mesmas condições

in'Íciais de habilitaçãã e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concoffido

cLÃusuLASExrA - DA DorAçAo oRçAMENTÁna
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6,L. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações

0rçamentárias consignadas:
da Des

^

PREFEITURA MUNICIP A IZABEL DO PARÁ
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ct Áusut t srruwe -DA FIScALtznçÃo Do coNTMTo

7,7, 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.

CtÁUsutn, OITAVA - DAS OBRIaAçÕES DA aONTRATADA E DO CONTRATANTE

8.1. Caberá a CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei np 8.666/93, a CONTMTANTE

deverá:
8.7.7. Efetuar o pagamento devido pelo fornecÍmento do objeto contratual, desdeque cumpridas

todas as formalidades e exigências do presente contrato.
B.7.2,Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;

B,í.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;

8,1,4. 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 CQNTMTANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,

quando necessário;
i.í,6, Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadospelos empregados

da CONTRATADA;
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 CONTMTANTE, em tempo

hábil, para a adição das medidas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:
Caberá à CONTMTADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666193, do

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

fornecimento do objeto contratual:
B.2,1.Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de

referência e ata aderida.
B,Z.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;
8.2.4.Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do objeto do contratoi
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 resfonsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;

g,2.6, Arcar com despósas decorrentes de qualquer infração seja qual for, 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

estabeleciâas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

8.2.8.Zelar peia perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;

8.2.9. prestàr o fôrnecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas

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

PREFEITURA MUNICIPAL A IZABEL DO PARÁ
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B.2,10.Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTMTANTE,
inerente ao objeto da licitação;
B.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 própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatÍcio com a CONTRATANTE;

8,2.13.Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações

estabelecidas na legislação 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 daCONTMTANTE;
8.2,l4.Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível oupenal relacionados

ao forrrecimento do objeto contratual,
B.2.15.Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
B,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{GR/{FO PRIMEIRO - A Ínadimplência 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 CONTMTADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou

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

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

subsidiária. 
,

pAp1(Gp11FO TERCEIRO - A CONTRATADA se suieita às disposições do Código de Proteção e

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

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

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-

se, 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'

pARÁGRAFO 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 O,Zoto (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 clo 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,
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bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, propostos ou subordinados.

clÁusuu oÉctut - 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 saber:

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paraa

entrega.
10.2. Multa, que não excederá, em seu total,200/o (vinte por cento) do valor docÔntrato,

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

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

execução iriegular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a entrega.

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,

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

perante a âubridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os

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

pARÁGRAFO 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 0,2o/o (dois décimos por cento), sobre o valor global do

Contrato a contar do vencimento daquele.

pARÁGp11FO 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 qUARTO- 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.

Uj neta não entrega do objeto da contratação de acordo com as especÍficações técnicas do ato

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 PRIMEIM - DA RESCISÃO

77,7, Poderá ser rescindido o presente instrumentoi
11.1,l.Por ato unilateral e escrito da Administraçáo,nos casos enumerados na Lei 8.666/93.

11.1.2.Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento

administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou

1l.1.3.Judicialmente, nos termos da lei.

PAR,{GRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o

contrato comunÍcará sua intenção à outra, por escrito.

pAMGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no 11.1.1. não haverá indenização alguma a

ser pago à Contratada.

1LÁUSULA DÉCIMA SEGTLNDA - VIGÊNCIA
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L2.1. O prazo de vigência deste contrato será de LZ (doze) meses, a contar da assinatura, podendo

ser pror.rogado se aLei 8,666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições

mais vantajosos à Administração.

1LÁUSULA DÉCIMATERCEIPA - DA TERCEIRIZAçÃO

13.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTMTADA venha

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

cLÁIJSULA DÉCIMA QUARTA. DA PUBLICAçÃO
L1,L - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição indispensável

para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua

assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das

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

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

àssinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três)

vias de idêntico teor.

Santa Izabel do Pará/PA, 13 de Agostq de 2018.

EVAN DRo BARRoi â:liíii,ffi|";Il$?"'
WATANABE :30441'WÁTANABE:30441 0s6253

056253
Dados: 201 8.08.1 3
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EVANDRO BARROS WATANABE
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CIÁUDINE YUKARI WATANABE SASAKA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMÇÃO E FINANÇAS
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