
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO Nº 20190306       

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na ROD 
TRANSAMAZONICA SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 25.317.772/0001-82, representado pelo(a) Sr.(a) 
AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,  portador do CPF nº 586.519.772-04, residente 
na AV ANTÃO FERREIRA VALE 61 B,  e de outro lado a firma W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI., inscrita no 
CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 22.296.039/0001-30, estabelecida à AV SAO JOSE S/N, COMERCIO, Itaituba-PA, CEP 
68180-610, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) WESLEY 
MAXCIMILIANO LIRA DE OLIVEIRA, residente na RUA HAROLDO VELOSO, 38 6, AEROPORTO VELHO, 
Itaituba-PA, CEP 68181-030, portador do(a) CPF 761.514.092-72,  tem entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 069/2019-PP e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e 
da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática 
e moveis para escritório para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

028683  CALCULADORA FINANCEIRA - Marca.: casio                UNIDADE                20,00           225,000         4.500,00

        CALCULADORA FINANCEIRA, garantia  de  um  ano,  bateria
        inclusa e estojo.   Tamanho  da  tela:  1  linha  x  10

        caracteres , Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções
        incorporadas: 120+, Registros   de   memória:   20   3.

        Carregador de pilhas  bivolt,  para pilhas AA e AAA com
        composição química do   tipo:  NiMH  (níquel,  metal  e

        hidreto) / Ni-CD  (níquel,  cadmo).  LED  indicador que
        informa quando as  pilhas estão carregadas. Corrente de

        Carga de 200  a  350mA.  Com  3  funções  de segurança:
        Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após

        completar a carga  e  modo de carga (Tickle) para carga
        inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h,
        Pilhas AA 1800  mAh  -  2h  e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h.

        Fabricada com material resistente.                     
028697  SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45 - Marca.: tp-link   UNIDADE                20,00           185,000         3.700,00

        SWITCH-Equipamentodo 24 Portas  conectores  RJ-45  para
        10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP

        Slots; Porta Console;  Auto  MDI  /  MDI-X;  Negociação
        automática / Ajuste  Manual  RPS porta para conexão com

        Unidade de fonte   de   alimentação  redundante;  Botão
        Reset; Tipo de  cabeamento-  UTP  CAT  5 ou melhor para

        10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT    5e   ou   melhor   para
        1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan  Link,  /  Act,  Speed,  RPS,

        Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48
        Gbps, Non-Blocking. Empilhamento:Pilha  Operação: Até 8

        Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/
        Anel e Cadeia  opções  de empilhamento/ Mestre e Mestre
        de backup para     o    Controle    Stack    Resilient/

        Auto-Numeração ou Configuração  manual  de  Unidades em
        Stack. Disponibilidade de  2 Camadas. Tamanho da tabela

        MAC- 8K; Gestão:   Usuário   Web,   Interface  Built-In
        interface web para  configuração  do  navegador baseado

        Fácil (HTTP /  HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte
        para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface

        MIB, RFC2665 Ether-como   MIB,   RFC1493   Bridge  MIB,
        RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819

        RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade,
        RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB

        RFC 1215 Armadilhas.  RMON:  Integrado de Monitoramento
        Remoto Agente de  Software (RMON) Suporta Quatro grupos

        RMON (histórico, estatísticas,  alarmes e eventos) para
        avançado. Gestão de  Tráfego,  Monitoramento e Análise,
        Atualização de Firmware,  Atualização  de  Web  Browser

        (HTTP) e TFTP,  Imagens  duplas  para  atualizações  de
        firmware resilientes. Port  Mirroring-  Tráfego  em uma
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        porta possa ser  espelhado  a  outra porta para Análise

        com um analisador  de  rede  ou  da  sonda RMON.. Poder
        Redundância- Ligação ao  RPSU  para  Power Redundância.

        QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.         
028703  MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9 - Marca.: o  UNIDADE                50,00           690,000        34.500,00

        Monitor com tela  de  23"  Wide  Formato 16:9; Tempo de
        Resposta de 5ms;  Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs;

        Contraste Dinâmico de  5.000.000:1; Resolução máxima de
        1920 x 1080  60Hz;Brilho  250  cd/mý (typ);Pixel Pitch:

        0,265(H) mm x  0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170º/160º;
        Fonte Interna; Revestimentos   da   tela  Anti-  Glare,

        Anti-reflexiva, anti-estática e       Hard      Coating
        (3H);FreqÜência analógica/Digital,H: 30 ~ 83 kHz, V: 56

        ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-
        Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força,

        Cabo D-Sub,Manual de    Usuário   e   Óculos   3D   (um
        convencional e um  clip on para óculos de grau). Padrão
        VESA ( 75  x  75  ); Cor Preto Brilhante (Black Piano),

        Pedestal Preto Brilhante;Certificações:  FCC  Classe B,
        CE; Garantia de 12 meses Brasil.                       

028708  NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL CORE i3 B  UNIDADE                25,00         2.100,000        52.500,00
        RIGHTVIEW - Marca.: samsung                            

        Notebook com Tela  LED 14" com o Processador Intel Core
        i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm

        (14in resolução de  1366  x 768), Memória de 4 Gb DDR 3
        SDRAM 1333, Atualizável  para 8 GB de DDR3, com 2 slots

        de memória. Dispositivo   de   armazenamento  em  Disco
        Rígido de 500   Gb   com   velocidade   de   7200  Rpm,

        Dispositivo de leitor   Express   Card/54.   Drive   de
        Gravador de DVD  SuperMulti.  Intel©  Core i3-2310M 2.1

        GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo
        Integrada com Tecnologia    Intel    HD    Grafics3000,
        Dispositivo de Áudio  -Placa de som integrada com áudio

        de alta definição(SRS   Premium   Sound).  Autofalantes
        integrados, contectores -01  mic  in/01  Headphone out;

        Dispositivo de entrada  de dados- Teclado com estilo de
        ilha de tamanho   integral;   Mouse   TouchPad  oferece

        suporte para gestos  de  múltiplos  toques  e  botão de
        ativação e desativação    ;    Dispositivo   de   Rede-

        Integrated Intel 82579LM  Gigabit  (10/100/1000 NIC) 01
        RJ-45. Dispositivo de  Entrada/Saída-2  USB  3.0, 1 USB

        2.0, 1 Leitor  de  cartão de mídia digital para cartões
        Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless- LAN

        802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth
        com WiDi. Webcam  HD  TrueVision  com microfone digital

        integrado; Bateria de  6  células.  Software inclusos -
        Office 2010 Starter, Windows© 7 Home Basic autêntico 64
        bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação:

        1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para
        microfone/3 USB 2.0/1   RJ45.  Garantia  Brasil  de  12

        meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs         

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       95.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  é de R$ 95.200,00 (noventa e cinco mil, duzentos reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 069/2019-PP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregã o nº    069/2019-PP, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 18 de Novembro de 2019 extinguindo-se em 18 de Novembro de 
2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - requisitar os equipamentos de eletroeletrônicos e informática, conforme o objeto da licitação, proposta de 
preços da adjudicatária e deste contrato, além de permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às 
dependências do CONTRATANTE para a entrega dos materiais permanentes, objeto deste contrato;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os equipamentos eletroeletrônicos e informática, objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.4 - devolver objeto considerado de péssimas qualidades, com defeito e avaria considerado inservível para a 
CONTRATANTE;

1.5 - solicitar a troca do objeto, que se achar nas condições do item anterior, mediante comunicação, 
encaminhada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contatados da data de notificação a 
CONTRATADA;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de fornecimento expedida pelo Departamento Competente da 
Contratante, o objeto do presente contrato;

1.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na aquisição dos bens e interromper 
imediatamente, se for o caso o fornecimento;

1.8 - não aceitar objeto deste contrato sem a utilização do selo de identificação da conformidade INMETRO.

1.9 - Requisitar o objeto contratado, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

1.10 - não receber os equipamentos de eletroeletrônicos e informática, contratados sem que estejam 
devidamente instalados e/ou montados e entregues na Secretaria Municipal de Educação ou em outro local por ele 
indicado, sem custo algum para a CONTRATANTE.

1.11 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e 
interromper imediatamente o fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática se for o caso.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - fornecer os equipamentos de eletroeletrônicos e informática, contratados em conformidade com os 
descritos no objeto deste contrato, na proposta de preços e no procedimento licitatório e nos termos deste contrato;

1.2 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.3 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos  
equipamentos de eletroeletrônicos e informática objeto deste contrato;

1.5 - atender objeto deste contrato, de acordo com a necessidade e o interesse do (a) FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de fornecimento dos 
equipamentos de eletroeletrônicos e informática, expedido pela CONTRATANTE;

1.6 - fornecer os equipamentos de eletroeletrônicos e informática, contratados em conformidade com os 
descritos no objeto deste contrato, das amostras apresentadas e aprovadas, na proposta de preços da contratada e no 
procedimento licitatório;

1.7 - efetuar a troca dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática, considerados sem qualidade e 
impróprio para uso e em desacordo com os termos deste contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contadas do 
recebimento da comunicação expedida pelo Responsável de Almoxarifado ou outro servidor designado para esse fim;

1.8 - comunicar ao Departamento Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.9 - a obrigação de manterem-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 069/2019-PP.

1.10 - o fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática, deverá expressar de forma clara o 
prazo de garantia do objeto deste contrato;

1.11 - Manter a garantia do fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônico e informática por no mínimo 12 
(doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o período. 

1.12 - entregar os equipamentos de eletroeletrônicos e informática, devidamente instalados, montados e 
testados na Secretaria Municipal de Educação ou em outros locais por ele indicado, com frete pago, livre de quaisquer 
ônus adicional atribuída a CONTRATANTE.   
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento de equipamentos de eletroeletrônicos e informática ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
de equipamentos de eletroeletrônicos e informática, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.2 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e 
informática, objeto deste Contrato.

1.3 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.
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2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ATESTO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática 
caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento dos equipamentos de eletroeletrônicos e informática de que trata o objeto, está a 
cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0909.123610401.2.046 Manutenção do Ensino Básico , 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 
22.900,00, Exercício 2019 Atividade 0910.123660461.2.063 Manutenção do EJA - FUNDEB 40% , Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelem ento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 8.775,00, 
Exercício 2019 Atividade 0910.123650450.2.061 Manutenção e Remuneração do Pessoal Administrativo Ensin 
Infantil-FUNDEB 40%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.99, no valor de R$ 18.025,00, Exercício 2019 Atividade 0909.121221005.2.033 Manutenção da Secretaria de 
Educação , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no 
valor de R$ 30.875,00, Exercício 2019 Atividade 0910.123610401.2.054 Manutenção e Remuneração do Pessoal de 
Apoio Administrativo da Educação-FUNDEB, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 14.625,00 .

2. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ao fornecedor no prazo 
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, os produ tos fornecidos não 
estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
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devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)     
     365

I = (6/100)
       365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;
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2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 069/2019-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). 
AMILTON TEIXEIRA PINHO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 ITAITUBA - PA, 18 de Novembro de 2019

    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ(MF)  25.317.772/0001-82

    CONTRATANTE

    W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
    CNPJ 22.296.039/0001-30

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                 
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