
pREFEITURA MuNrctp,tüpn sÃNTA IzABEl, »o panÁ
puÁcro MUNrcrpAL cAp. NoÉ nn cÀRvALHo

ASSESSORIA JURIDICA
CoNTMTO Ne.102/2018.

coNTRATo eur ENTRE sI cEIEBRAM o MUNIcÍpto or
SANTA IZABEL Do paru( - PA E A EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME EMPRESA F VILHENA
PEREIM. ME

O MUrüCÍpIO DE SANTA IZABEL DO PARI{, pessoa jurídica e direito público, através de sua
Prefeitura Municipal com sede no pAt ÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta cidade de
Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Na. 1060, CEP: 68790-000, com CNPf:

05.L77.699 /000L-76, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS
WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municÍpal de Santa Izabel do Pará, inscrita no CPF/MF
sob o ne 304.4L0.562-53 e portador da Carteira da OAB/PA ns 6.584, residente e domiciliado na
cidade de Santa lzabel do Pará, na Tv. fosé Amâncio, número 7522, CEPz 68.790-000, a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMçÂO E FINANÇAS, inscrita no CNPI ne

05.L71.699 /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 SASAKA, brasileira, solteira, nomeado através de Decreto Municipal ne L39 /20L7 de

14 de |unho de20LT,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 FrancÍsco Amâncio, ne

1490, AP 604, Bairro: Triângulo, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000; SECRETARIA
MUNICIPAL DE CUITURA, DESPORTO E TURISMO, representada pelo Prefeito Municipal, acima
já identificado; SECRETARIA MUNICIPAT DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito
Municipal, acima já identificado; SECRETARIA DE TMNSPORTE E SERVIçOS 'SEMTMNS,
representada por MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, secretário Municipal, OAB/PA 10378 e CPF:

042.135.302-30, residente 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 ns

1060 - Centro - Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu Secretário
Sr. PEDRO PAUTO DE MAGALHÂES gfZfRRA, brasileiro, nomeado através de Decreto Municipal
002/20L7, CREA/PA ne 7550-D e CPF ne 237.702.L72-53, residente e domiciliado no endereço
Rua Pantanal, ne 700, Bairro: Curuçambá, Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67.L46-309, com sede na

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

MUNICIPAL DE SAÚDE - CNP|: LL.745.308/0001-82, representada pelo SR. MELQUESEDEQUE

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

sob o ne 042.735.302-30 e portador da carteira da OAB/PA Ns 10378; FUNDO MUNICIPAT DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEdRETARTA MUNICTPAI DE TRABALHO E PROMOçÃO SOCW -

SEMTEPS com sede na cidade de Santa lzabeldo 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 254.272.372-9L e portadora da Carteira de

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

ns L} !,Santa Izabel do ParálPA, CEP: 68790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO,

Fundo Municipal de Educação - CNPf: O5,L7L.699/O0OL-76, com sede ira cidade de Santa

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

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

Decreto Municipal ns 003/20L7 de t de |aneiro de 2077, inscrito no CPF/MF sob o número

572.493.692-53 e portador da Carteira de Identidade ns 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. JOELMA TAVARES DE PAIVA,

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

e RG 274L659,

denominados aqui de CONTMTANTES, e a EMPRESA F VILHENA PEREIRA' ME, CNP) ne
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05.699.64810001-11, com sede na Trav. Barão do Triunfo, 244t,,Sala 03, CEP: 66.093-050, Bairro
Marco, Belém -PA, neste ato representada por FÁBIO VILHENA PEREIRA, brasileiro, portador do
RG: 2562568 PC/PA e CPF: 629.509.402-34, residente e domiciliado sito a Av. Conselheiro
Furtado, 23L2, Condomínio Parc. Paradiso, Torre Éden, apartamento 904, CEP: 66040-105,
Cremação, Belém -PA, aqui denominada de CONTMTADA, resolvem celebrar o presente contrato,
realizado mediante procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP ns.

LB/20L8, do tÍpo 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 8.666/7993, observadas as cláusulas
e condições seguintes:

clÁusurA PRTMETRA - 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

es caÇões abaixo:

ITEM UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

79
REGUA 50 CM, comum, material plástico cristal,
graduação milimetrada, tipo material rígido, cor
transparente.

UND 55 R$ r,90
R$

104,50

80
REGUA 30 cm, comum, material plástico cristal,
graduação milimetrada, tipo material rígido, cor
transparente.

UND 104 R$ 1,12
R$

I 16,48

8l
TESOURA PARA PICOTAR, com lâmina em aço

inox, cabo de polipropileno,2l cm.
UND 25 R$ 59,16

R$

1.479,00

82
TESOURA ESCOLAR, com lâmina em aço inox, cabo
plastico, cores diversas, sem ponta, l2cm.

UND 25 R$ 2,74
R$

68,50

83

TESOURA MULTIUSO, 8", lâmina em ago inox,
medindo aproximadamente 20 cm, cabo formato
anatômico plástico preto, resistente a corrosão,

ferugem e cola.

UND 100 R$ 8,24
R$

824,00

84 COLA DE ISOPOR, branca,90 g, cx çom 12 unidades. CX 103 R$ 39,19
R$

4.036.57

85
COLA COLORIDA, atóxica, frasco com 25 g, cx com
06 unidades.

CX 3l R$ 10,66
R$

330,46

86 COLA COM GLITER, 39, cx com 06 unidades. CX 3l R$ 10,66
R$

330,46

87 COLA PARA TECIDO, CX t2 R$ 50,48
R$

60s 
"7 

6

88 CoLA PLÁSTICA EM BASTÃo, com 20g, atóxica. CX 5 n$ 30,58
R$

152p0

89 COLA PARA ARTESANATO, pote com 2509. UNID 12 R$ r 3,05
R$

156.60

90

COLA BRANCA, de uso escolar, lavável, atóxica.

Composição: acetato de polivilina. Caixa com 12

unidades de 90g cada.Pruzo de validade igual ou

superior a 02 (dois) anos.

CX t0l R$ 26,12
RS

2.638,12

9l REFIL DE COLA QUENTE, espessura grossa' PCT 149 R$ 30,92
R$

4.607,08

92 REFIL DE COLA QUENTE, espessura fina. PCT 149 R$ 30,59
R$

4.557,91

DESCRIÇÃO
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93
UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, glicerina,
embalagem em plastico, não tóxico, peso l2g.

UND 20 R$ t,l2 R$

22,40

94
APONTADOR, plástico para lápis, corrr furo e depósito
para lixo

UND t4 R$ 2,74
R$

38,36

95
CORRETIVO SECO TIPO FITA, tamanho 50mm x
6m.

UND t0 R$ 4,87
R$

48,70

96

CORRETIVO à base de água, atóxico, lavável, de

secagem rápida para aplicação em papel e similares,
Cornposição: pigmentos brancos e resina acrílica, tipo
caneta.

UND 207 R$ 10,72
R$

2.219,04

97

CORRETIVO LÍQUIDO, à base de água, atóxico,
lavável, de secagem râpidaparaaplicação em papel e

similares, Composição: pigmentos brancos e resina

aorílica, frasco com l8 ml. Caixa com 12 unidades.

CX 132 R$ 15,44
R$

2.038,08

98
BLOCO DE PAPEL RECICLADO para recados, cor
natural, largura 38mm, comprimento, 50mm, gramatura

90 glm2, com 100 folhas, pct com 4 unidades.

PCT 75 R$ 6,96
R$

522,00

99

BLOCO AUTOADESIVO para recados, Dimensões
mínimas de 38 x 50 mm, pacote com 04 blocos em

cores diferentes, com aderência firme e fácil remoção.

100 folhas cada bloco.

PCT t20 R$ 7,70
R$

924,00

100
BLOCO AUTOADESIVO para recados, dimensões

mínimas 76 x76 mm, cor amarela, com aderência

firme e fácil remogão. Bloco com 100 folhas.

BL t20 R$ 2,64
R$

316,80

101

MARCADOR DE PÁGNAS, dimensões: 25,4rr|MX
43,2mm, cores variadas, em filme de polipropileno,

com adesivo acrílico removível, embalagem com 100

unid., tipo Post - it.

PCT 100 R$ 4,25
R$

425,00

102

BORRACHA BICOLOR - azul e vermelha para

apagar tinta de caneta e lápis, atóxica, composta de

borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo

mineral, pigmento, abrasivo, não bone e nem danifique
o papel, de boa qualidade,prazo de validade igual ou

superior a 02 (dois) anos. Caixa com24 unidades.

CX 100 R$ 5,70
R$

570,00

103

BORRACHA BRANCA - macia especial paraapagat

escrita a lápis, composta de borracha natural, óleo

mineral, branca sintética, que não bore e danifrque o

papel, medind o 32 x 23 x 7 mm, de boa qualidade,

prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos.

Caixa com 24 unidades.

CX 75 R$ 5,23
R$

392,25

104

BORRACHA PONTEIRA - macia especial para

apagar escrita a lápis, atóxica, composta de borracha

natural, óleo mineral, branca sintética, que não borre e

danifrque o papel, de boa qualidade, prazo de validade

igual ou superior a 02 (dois) anos. Caixa com 100

unidades.

CX 40 R$ 8,lg
R$

327,20

105
FIO BARABNTE, em algodão, 8 Íios torcidos, rolo

com 250m.
RL 76 R$ 6,50

R$

494,00

r06
ETIQUETA AUTOADESIVA, material papel, cor

branca, referência 6 I 8 l, dimensões 25,4x1 0 l,6mm,
para impressora ajato /laser, oaixa com 2000 etiquetas.

CX 2 R$ 39,58
R$

79,16

PREFEITURA MUNICIP A IZABEL DO PARA
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107 FIO DE SISAt,, RL 37 Rs 9,35
R$

345,95

108 FIO PARA CRACHÁ, com 100m, cor verde. PÇ 48 R$ 13,33
R$

639.84

r09 FIO PARA CRACHÁ, com 100m, cor preto. PÇ 48 R$ 13,33
R$

639,84

110

FITA ADESIVA - material: fita de polipropileno
com cola de borracha e resinas sintéticas, medindo
aprox. 50 mm x 50 metros, transparente, apresentando
garantia de qualidade, prazo de validade igual ou
superior a 05 (cinco) anos.

RL 430 R$ 2,89
R$

1.242,70

111

FITA ADESIVA - material: fita de polipropileno
com cola de borracha e resinas sintéticas, medindo
aprox, 12 mm x 40 metros, transparente, apresentando
garantia de qualidade, prazo de validade igual ou
superior a 05 (cinco) anos.

RL 460 R$ 1,78
R$

818,80

tt2 FITA CREPE, p/ 19 mm x 50 m, tipo monoface, à base

de solvente, boracha e resinas sintéticas.
RL 353 R$ 2,20

R$
776,60

113
FITA DUPLA FACE, material: Fita de Papel. medindo
18,24 mm x 30 m, à base de solvente, borracha e

resinas sintéticas, na cor branca.

RL 236 R$ 3,90
R$

920,40

tt4
FITA DUPLA FACE, material: Fita de Papel. medindo
46 mm x 30 m, à base de solvente, borracha e resinas

sintéticas, na cor branca.

RL 243 R$ 4,98
R$

1.2t0,14

115

FITA ELÁSTICA - para
acondicionamento de processos, na cor azul marinho,
medindo aproximadamente 4 cm de largura e 26 cm de

comprimento, de boa qualidade, prazo de validade
indeterminado

T'ND 160 R$ 6,28
R$

1.004,80

116

FITA GOMADA COM REFORÇO, Material:
Papel Kraft natural com reforços de fios de

poliéster e cola vegetal. Medida Padrão: 70 mm x 160

metros.

RL 262 R$ 9,60
R$

2.515,20

tl7

FITA ISOLANTE, material borracha, etileno
propileno (EPR) resistência a tensão até 69.000, cor
preta, classe temperatura 90, 19 mm x l0 mm, de

acordo com as normas técnica NBR 10.669, auto
fusão.

RL 300 R$ 3,60
R$

1.080,00

118
FITA KRAFT - medindo 18 mm x 50 m, papel Kraft
liso, adesivo a base de resina e borracha sintética.

RL 50 RS 3,15
R$

157,50

119
GUILHOTINA DE MESA, para corte manual de papel,

modelo 3931.
UND l0 R$ I18,55

R$

L I 85,50

120
LIGA ELÁSTICA, no 18, de borracha látex, na cor

amarela, Íina, resistente e de alta qualidade, pacote com

1.200 unidades.

PCT 175 R$ 3,63
R$

635,25

t2t

CALCULADORA DE MESA com 12 dígitos,
Visor: Cristal Líquido, porcsntagem, 04 operações

básicas, raiz, inversão de sinais, e duplo zero, correção

dígito a dígito e memória, Alimentação: solar e pilha
(pilha alcalina pequena AA), Medidas: 18,6 x 15,2 x 4
(CxLxA) cm.

UND 92 R$ 11,15
R$

t.025,80

PREFEITURA MUNICIP AIZABEL DO PARÁ
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208

ESCOVA DE VASOS SANITÁRIOS, para limpeza
de vaso sanitário com base definida, em plástico
resistente, confeccionada c/ cerdas próprias, tamanho

aproximado l0 cm.

I-]ND 139 R$ 8,46
R$

1 .17 5 ,94

209

ESCOVA PARA LIMPEZA, com cerdas 1007o de

polipropileno e base 100% de plástico com medida
aproximada de 15 cn.

UND 362 R$ 4,70
R$

1 .701,40

210

ESCOVÃO GRANDE, para lavagem de pisos em
geral, com cerdas duras tipo esfregão e cabo em
chapa de aço, medindo aproximadamente 25 x 8.6 x
4,2 cm e cabo de aproximadamente 120 cm.

UND 85 R$ 13,23
R3;

1.124,55

2tt

VASSOURA DE JARDIM, em PVC, com22
palhetas, tamanho grande, com cabo medindo
aproximadam ente 5 4,5 cm(22" ).

UND r6t R$ 20,09
R$

3.234,49

2t2

VASSOURA DE PELO, sintético de nylon, cabo de

madeira, medida da base entre}4 a27 cm, com base de

madeira pintada, contendo rosca para cabo.
UND 25 R$ 15,20

R$
380,00

213
VASSOURA DE PIAÇAVA, tipo leque, cabo de

madeira, medicla da base 40 cm, com base de metal.
UND 1675 R$ 10,75

R$

18.006,25

214

VASSOURA TIPO GARI, base de madeira,

medindo 40 cm, com 42 furos, cerdas sintéticas.

Características Adicionais: montada, com cabo em

madeira perfeitamente reto e lixado.

LJND 100 R$22,17
R$

2.217,00

215

RODO PILIMPEZA, cabo de plástico, base de plástico,

medindo 40 cmn com duas laminas de bonacha.
UND 358 R$ I 1,20

RS

4.009,60

216

MANGUEIRA PARA JARDIM, flexível e de baixa
dureza, de /2" em plástico resistente, com engates

rápidos e esguichos, c/ 30 metros de comprimento'
UND 25 R$ 46,88

R$

1.172,00

217

DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO,
com bocal de borracha, preto, com cabo de madeira,

medindo 60 cm.

UND 55 R$ 8,55
R$

470,25

218

ESPANADOR, confeccionado em polipropileno

de alta densidade, medindo aproximadamente 19 om x
47 crn, com cabo de aproximadamente 200 cm.

UND JI R$ 9,93
R$

367,41

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$

76.482.54

SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OTTENTA E DOIS REAI§ E CINQUENTA E

QUATRO CENTAVOS

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:

1. 2. 1. P roiesso Administrativo 09 B / 20 LB; TE RMO DE REFE RÊN CIA.

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

supressões que se fizerem, até 250/o do valor inicial atualizado do contrato.

f.i. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as

supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes.
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cteúsutn SEGUNDA - oe rxrcuçÃo, PMzo E LocAL DE ENTREcA

2.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 e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente.

2,2, - O objeto da Iicitação 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 especificaçáo e exigências editalicias

CLÁUSUAI TERCEIRA . 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. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3. O fornecedor deverá reÍazer qualquei serviço'defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão

Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 50/o sobre o

preço do serviço a ser refeito.
+.4.-Crro 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.

clÁusuut QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

5.1. O valor ordinário do presente instrumento é de R$ R$ 76.482,54 (setenta e seis mil,

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) compreendendo todas as

despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.

S.Z. 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, por meio àe ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco: Brasil, Agência:

3860-1, Conta Corrente ns26045-2,quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação

e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido

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

Orçamentárias consignadas:

UO 020L

PT 04 122 00022002

UO 030 1

PT 04 722 0002 2007

da

PREF'EITURA MUNICIPAL IZABEL DO PARÁ
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UO 0701

PT 04 t22 0002 20L3

UO 080 1

PT 20 122 00022047
20 605 0010 1034
20 605 0010 2049

UO 1013

PT 04 722 0002 2028
26782 0006 2031
26 722 0006 2032

UO 1101

PT 04 L22 0002 2042

UO 040 1

PT t2 722 0002 2079
72 36t 00L2 2084

UO 0402
PT 12 122 0072 2098

t2 367 00L2 21"09

UO 0901

PT LB 122 0002 2079

UO 0601

PT 0B 722 0002 2054
08244 0018 2058
08244 0018 2059
0B 244 0018 2061
0B 244 00L9 2064
08244 0018 2063
0B 363 0009 2068

UO 0501

PT 70 L22 0002 2725
10 302 0013 1056
t0 302 0074 2120
10 302 00L4 2722
10 302 0017 2132
10 304 0075 2727
10 301 001327L5
10 301 00732774
10 301 0013 21L6
10 302 007427L9
70 122 0016 2129
L0 LZB 00162130

PREFEITURA MUNICIPAL fl{rl rzABELno panÁ
pl,t,Ácro MUNICIpAL cAP. NoÉ oB cARvALHo

ct Áusut t sÉrme -DA FlscAltztÇÃo Do coNTMTo

7.t. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica

adminÍstrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para

cumprimento do pactuado neste contrato.

ou outro
fiscalizar o

ato
fiel
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ct Áusute offAVA - DAS onweeçÕgs DA aoNTRATADA E Do oaNTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei ns 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.
8.7.2. Receber o(s) objeto[s) deste Contrato nas condições avençadas;

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

8.7.4. Dar a Contratada as conclições necessárias para regular execução do Contrato;

8.1.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTMTADA às

dependências da CONTMTANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,

quando necessário;
8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos queyenham a ser solicitadospelos empregados

da CONTMTADA;
B.1.7.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

CONTRATADA.
8.1.8. As decisões e providências que ultrapassam a competêncÍa do servidor desÍgnado 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 assipado 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 tertno de

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;
8,2,4,Reíponder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do obieto do contrâto;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrenies 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 despésas decorrentes de qualquer infração seja qual fol desde que praticada

por seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da

CONTRATANTE;
8.2,7. 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;

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

8,2.9, Prestàr o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
g.Z.l0.Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,

inerente ao objeto da licitação;
B.2.11.Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos julgados uecessários;
b.Z.tZ.Assumir a responsabiliáade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislaçáo social trabaúista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
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S.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 da CONTMTANTE;
8,2.14.Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível oupenal relacionados

ao fornecimento do objeto contratual.
S,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.

PAR(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 CONTMTADA responsabilizar-se-á por 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.

pARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, instituÍdo pela Lei ne 8.078, de 11de 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 - EventuaÍs 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 0,2o/o fdois 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.

PARI(GRAFO 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.

cLÁusuu DÉnIMA - DAS sAN çõrs eoruu,t ISTMTIVAS
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. Aãvertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuÍzo paraa
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entrega.
10.2. Multa, que não excederá, em seu total,200/0 (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 preiuízo 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 autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os

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

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.

PARI(GRAFO 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.

PAp1{GRAFO 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,

pAIU(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.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações 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 PRIMEIRA . DA RESCISÃO

77.7, Poderá ser rescindido o presente instrumento:
11,1,1. Por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos enumerados na Lei 8.666/93.
l1,l,2,Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento

administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou

11.1.3,f udicialmente, nos termos da lei.

pARÁGp11FO pRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o

contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

pARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no LL.L.L. não haverá indenização alguma a

ser pago à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . VIGÊNCIA

LZ,L, O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo

s., proi.ogado se â Uei A.OOOI93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições

mais vantajosos à Administração.

CLÁUSUU DÉCIMA TERCEIM - DA TERCEIRIZAçÃO

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

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



PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

cLÁusuLA pÉcnun qUARTA - DA puBllceçÂo
14.1. - 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 oÉaue QUTNTA- Do FoRo
15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel 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

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

Santa lzabel do Pará/PA,@

EVAN DRO BARROS, Asslnadoie forma dleltal Por

WATAN AB E:3044 1,:' 
iWArANABEr3o441056253

0562s3
EVANDRO BARROS WATANABE
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CLAUDTNE yuKAR| âlxlt1iliJ"ifrifllÍ+i'|'rfi,
WATANABE SASAKA:68491 808272

sASAKA:68491 808272 ?11o;i 
2018'08'r 3 I 6:0s:2s

CTAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMÇÂO E FINANÇAS

ELEN CRISTINA DA CRUZALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

pEDRo pAULo DE ',r âllilii^iiJ3ll',ÍÀt:XLffi!,
MAGALHAES .i' 'BEzERBAr237t0217?:1- - -
BEZERRA:2371 ozr zzi: ll9.t;;2018'08'r3 

r2:4e:06

PEDRO PAUTO DE MAGALHÃES BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

úelQursroEQUE, nsinaao de forma disttar

ALVES POT MELQUESEDEQUE

F r LH 0:042 1 3 s 30 zl â'|I::,itT8fJ?l i1',",','.3

O -03'00'

METQUESEDEQUE ALVES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dãdos: 201 8.08,1 3 1 6:05:50
-03'00'
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS -SEMTRANS

JOETMATAVARES DE PAIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ADRIA t úcm reveREs DA TRINDADE 
ADRIA LUCIA Assinadodeíormadreitar

TAVARES DA BIâ?,§r^H,:,li#,,1?8,
FUNDO MUNICIpAL DE ASSISTENCIA SOCIAIFINDADE;2542723 óados:zore.o8.13 r6:17:3e

7291 "03'00'

iJllilT^ ,ffi#ffiTÍH
Mt:056996480_0,0 à*arecrr reo:o

EMPRESA F VITHENA PEREIRA . ME
CONTRATADA

Testcmunhas:
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