
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CONTRATO Nº 20180221       

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV 
TRANSAMAZONICA, 583, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 16.775.433/0001-59, representado pela Sra. SOLANGE 
MOREIRA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL,  portadora do CPF nº 484.740.372-04, residente na ROD. 
TRASAMASONICA KM 07,  e de outro lado a firma TERILENE SIMOES AGUIAR - ME., inscrita no CNPJ (MF) 
sob o nº CNPJ 83.670.539/0001-85, estabelecida à R DR HUGO DE MENDONCA, 622, CENTRO, Itaituba-PA, 
CEP 68181-140, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
TERILENE SIMÕES AGUIAR, residente na AV. DR. HUGO DE MENDONÇA, 622, COMERCIO, Itaituba-PA, 
CEP 68180-005, portador(a) do CPF 414.190.572-00,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente 
Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 040/2018-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 escritórios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

012374  Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chav  UNIDADE                23,00           550,000        12.650,00
        e - Marca.: PADIN                                      

        Armário de Aço  com  4  prateleiras  e  2              
        portas com                                             

        chave. Características Técnicas:                       
        Armário em Aço para                                    

        escritório com 4                                       
        prateleiras,  sendo  1  fixa  e  3                     
        reguláveis e 2                                         

        portas, com chave.                                     
        Medidas: altura:                                       

        1,98 m, largura 0,90 m,                                
        profundidade: 0,40 m, Pintura                          

        Epóxi na Cor                                           
        Cinza. Garantia no mínima de 6 meses                   

012389  Fogão  de  4  bocas industrial - Marca.: CRISTALAÃO   UNIDADE                22,00         1.450,000        31.900,00
        Fogão de 4  bocas  industrial COM FORNO.Características

        Técnicas: Mesa                                         
        esmaltada,  Injetor  horizontal de gás                 

        para                                                   
        evitar entupimento,  Mesa com altura                   
        regulável                                              

        Bandeja para resíduos,  2                              
        Queimadores  anteriores de                             

        ferro com chama                                        
        tripla  e  controle  individual  das                   

        chamas                                                 
        externa e  interna  2  Queimadores posteriores         

                                                               
        de ferro fundido   com   chama   dupla,                

        DIMENSÕES:                                             
        Largura: 83 cm,  Altura:  83                           

        cm, Profundidade: 49 cm,                               
        GARANTIA 6                                             
        MESES.                                                 

012429  NOTEBOOK I5 - Marca.: POSITIVO                        UNIDADE                17,00         3.280,000        55.760,00
        Notebook. Características Técnicas:   3ª  geração      

        do                                                     
        Processador Core i5 3210M, 6GB de                      

        Memória, 1TB de HD,                                    
        Tela LED 15.6"  e  SISTEMA  OPERACIOMAL  WINDOWS  10 OU

        SIMILAR                                                
012901  VENTILADOR DE TETO - Marca.: TRON                     UNIDADE                11,00           130,000         1.430,00

        Ventilador de teto,  Quantidade  de  pás  3 ou 4 pás de
        alumínio (pintura                                      

        eletrostática),Vazão  média  de  ar                    

ROD. TRANSAMAZONICA, 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUN.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

        140,4 mü/min, Diâmetro   960mm,  Tensão  127V  ou  220V

        ,Potência do motor  130W,  Frequência  60Hz,  Capacitor
        10æFx250V (127V) ou  3æFx380V  (220V)  Peso Bruto 3,744

        Kg, Peso Líquido   3,454  Kg,  Controle  de  velocidade
        Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm          

013342  ARQUIVO 4 GAVETAS - Marca.: PADIN                     UNIDADE                 8,00           550,000         4.400,00
        ARQUIVO - MATERIAL   DE   CONFECÇÃO:  AÇO;  GAVETAS:  4

        GAVETAS P/ PASTA   SUSPENSA;  DESLIZAMENTO  DA  GAVETA:
        TRILHO TELESCÓPICO                                     

                                                               
013818  ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - Marca.: PADIN    UNIDADE                14,00           139,000         1.946,00
        ESTANTES DE AÇO  COM  06  PRATELEIRAS: Estante, em aço,

        com 06 prateleiras,  capacidade  mínima  de  70kg  cada
        prateleira. Dimensões aproximadas  2,00m altura x 0,92m

        comprimento x 30 cm profundidade.                      
013823  FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL - Marca.: CRISTALAÃO      UNIDADE                10,00         1.450,000        14.500,00

        FOGÃO DE 4  BOCAS  INDUSTRIAL  OTIMA  QUALIDADE - Fogão
        Industrial 04 Bocas  Couraçado  Com  Forno  Queimadores

        frontais. Chama Tripla   com  Controle  Individual  das
        Chamas Internas e  Externas Queimadores Traseiros Chama

        Dupla. Esmalte antiaderente  Grades  e  Queimadores  da
        Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de

        Aço. Estrutura de  Cantoneiras  de  Aço  Manipulador de
        Temperatura de Cinco     Posições.                     
        Especificações                                         

        Técnicas: Mesa: Easy  Clean.  Grades  e  queimadores de
        ferro fundido. Bandeja     coletora     de    resíduos.

        Queimadores frontais Chama      Tripla.     Queimadores
        traseiros Chama Dupla.   Injetor   de  gás  horizontal.

        Estruturas de cantoneiras de aço.                      
016860  Projetor Multimídia (Datashow) - Marca.: TOMATE       UNIDADE                 9,00         2.180,000        19.620,00

        PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de
        produção pelo fabricante,  deve  possuir tecnologia LCD

        com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução
        mínima nativa de  1024x768 e compatibilidade 16:9; deve

        possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
        01 (uma) HDMI;  deve  possuir entrada USB; luminosidade
        mínima de 2500   lumens;   alto  falante  integrado  no

        projeto com o  minimo  de  1w  de potência; alimentação
        automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo

        de alimentação, cabo  VGA;  Manual  do usuario; suporta
        apresentação a partir de um pendrive direto no projetor

        (sem uso de  pc);  o  equipamento  deverá ser novo, sem
        uso, reforma o recondicionamento, garantia mínima de 12

        meses.                                                 
                                                               

028514  Ventilador de parede 60 cm - Marca.: VENTISOL         UNIDADE                37,00           195,000         7.215,00
        Ventilador de parede  60  cm, Hélices 3, Vazão 8,8 m/s,
        RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso

        Bruto 4,138 Kg,  Peso  Líquido  3,55  Kg,  Controle  de
        velocidade Rotativo, Embalagem  (C  x  L  x A) 60x60x15

        cm                                                     
028661  NOBREAK 600VA BIVOLT - Marca.: SMS                    UNIDADE                39,00           440,000        17.160,00

        NO-BREAK NOBREAK 600VA  BIVOLT  PC  COM ESTABILIZADOR +
        FILTRO                                                 

028684  CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS - Marc  UNIDADE                10,00           435,000         4.350,00
        a.: SAMSUNG                                            

        Câmera fotográfica digital   de  16.1  megapixels,  LCD
        2.7", Foto Panorâmica,   Vídeo   em  HD  (720p),  Smile

        Shutter e Face     Detection.    Com    as    seguintes
        características: Memória expansível  por  cartões:  até
        32GB; Estabilizador de  Imagem Optical SteadyShot; Zoom

        óptico: 5x; Zoom   digital:  10x;  Gravação  de  Áudio:
        MPEG-4 AAC-LC e  Gravação  de Vídeo; Cartões de memória

        compatíveis com: SD;  Memory  Stick  Pro;  Memory Stick
        Duo; SDHC; Modo   Slide   Show;  Exposição  automática,

        seleção de cena ( 8 módulos). Com bateria recarregável.
        Cor: Preta ou Prata                                    

028705  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Marca.: EPSON       UNIDADE                 3,00         1.800,000         5.400,00
        IMPRESSORAMultifuncional Laser;Ciclo de        trabalho

        (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão
        preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão

        preto (normal,carta): Até   19   ppm;Volume  mensal  de
        páginas recomendado: 250    até    2000;Qualidade    de
        impressão preto (ótima):  Até  600  x 600 dpi (1200 dpi

        efetivos);Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5;
        ISO C5; ISO  C5/6;  ISO  C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal

        europeu; Cartão-postal J   (Hagaki);   Cartão-postal  J
        duplo (Oufuku Hagaki);Tipos  de  suportes  suportados :

        Papel (normal, para   impressão  a  laser),  envelopes,
        transparências, etiquetas, cartolina,          postais;

        SCANNER-Tipo de digitalização:   Base   plana;Resolução
        ótica de digitalização:  Até  1200  dpi;Profundidade de

        bits: 24 bits;  Tamanho  da digitalização no scanner de
        mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização

        preto (normal): Até  6  ppm;  COPIADORA-  Resolução  de
        cópia (texto em  preto): Até 600 x 400 dpi;Resolução de
        cópia (gráficos e  texto  em cores): Até 600 x 400 dpi;

        Dimensionamento da copiadora:   30   a  400%;Máximo  de
        cópias: Até 99;Linguagem standard de impressora: HP PCL

        3 GUI, PJL  (linguagem  de tarefas da impressora) , PML
        (linguagem de gestão   da   impressora);  Conectividade

        padrão: 1 Hi-Speed  USB  2.0;  Qualificado; pela ENERGY
        STAR©; Garantia Brasil de 12 Meses                     

028718  ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS GRANDE - Marca.: PADIN        UNIDADE                23,00           695,000        15.985,00
        ARMARIO EM AÇO   2  PORTAS  COM  CHAVE  E  PRATELEIRAS,

        DIMENSÕES:270X270                                      
028727  MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL - Marca.: TANDER       UNIDADE                15,00           630,000         9.450,00

        MICROFONE DUPLO SEM FIO LS902-UHF-UHF-HT/HT PRETO, ALTA
        SENSIBILIDADE - BAIXO RUIDO NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO  
028740  CPU DESKTOP I3 4GB HD 320GB, 6 PORTAS - Marca.: EASY  UNIDADE                23,00         1.998,000        45.954,00
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        CPU DESKTOPINTEL CORE  I3  4GB  HD  320GB, 6 PORTAS USB

        2.0, MEMÓRIA DE    VÍDEO    (GRÁFICO),   INTEGRADA   AO
        PROCESSADOR, ATÉ 1GB.  CONEXÕES  TRASEIRAS: PS2 MOUSE E

        TECLADO, LEITOR/GRAVADO DE CD/DVD.                     
028742  CAIXA AMPLIFICADA MF600BT - Marca.: TOMATE            UNIDADE                12,00           690,000         8.280,00

        CAIXA AMPLIFICADA MF600BT, 110V, CONEXÃO BLUETOOTH, PEN
        DRIVE,SD CARD, IPAD,  PHONE, IPOD, TABLET, CELULAR, CD,

        DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR
        COM FIDELIDADE O  SOM  DE MICROFONE, VIOLÃO,CAVAQUINHO,

        GUITARRA E TECLADO.                                    
028746  VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ - Marca.: VENTISOL      UNIDADE                37,00           150,000         5.550,00
        VENTILADOR PEDESTAL COLUNA    PÉ    40CM   -   127V   -

        SILENCIOSO                                             
028747  ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS - Marca.: PADIN       UNIDADE                 8,00           550,000         4.400,00

        ARMARIO DE AÇO  A15  COM  2  PORTAS NA COR CINZA - COR:
        CINZA TEXTURIZADO.                                     

028750  FILMADORA FULL HD HDR-PJ200 - Marca.: SONY            UNIDADE                 5,00         2.040,000        10.200,00
        FILMADORA FULL HD   HDR-PJ200   30X   ZOOM  ÓPTICO  LCD

        WIDESCREEN 2.7 TOUCH   SCREEN   HDMI   PRETA   PROJETOR
        INTEGRADO + CARTÃO DE 8GB.                             

028751  FORNO ELÉTRICO CAP.DE 42 LITROS - Marca.: AGRATTO     UNIDADE                 5,00           490,000         2.450,00
        FORNO ELÉTRICO- CAPACIDADE  MÍNIMA  DE  42  LITROS; COR

        BRANCA; LÂMPADA INTERNA;    BANDEJA    PARA   RESÍDUOS;
        PRATELEIRA REMOVÍVEL EM     3    POSIÇÕES;    DIMENSÕES
        APROXIMADAS (LXAXP)36,0X29,5X44,0M.                    

028753  FORNO ELÉTRICO 36 LITROS - Marca.: AGRATTO            UNIDADE                 6,00           450,000         2.700,00
        FORNO ELÉTRICO 36 LITROS, POTÊNCIA 1500W,110 VOLTS     

028755  BALANÇA MECANICA ANTORPOMÉTRICA - Marca.: WELMY       UNIDADE                 2,00         1.700,000         3.400,00
        BALANÇA MECANICA ANTORPOMÉTRICA PARA PESAR PESSOAS     

028761  MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL - Marca.: BELLA         UNIDADE                 5,00         1.980,000         9.900,00
        MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA,1 AGULHA, 5000

        PONTOS POR MINUTO,  COMPLETA  COM  CONJUNTODE  MONTAGEM
        COMPOSTO POR: TAMPO  DE  MADEIRA  REVESTIDO  EM FÓRMICA

        IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO NA COR CINZA, COM
        SISTEMA DE REDINHA    ROLAMENTADA   QUE   FACILITAR   O

        DESLOCAMENTO DA MÁQUINA, MOTOR DIRECT DRIVE 500 WTS.   

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      294.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  é de R$ 294.600,00 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 040/2018-PP e na Cláusula Primeira deste instrumento 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 Pregão nº 040/2018-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.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 16 de Maio de 2018 extinguindo-se em 16 de Maio de 2019, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1. requisitar os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritórios, 
conforme o objeto da licitação, proposta de preços da adjudicatária, e deste contrato;

1.2. impedir que terceiros executem o serviço objeto deste contrato;

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

1.4. devolver o objeto considerado de péssima qualidade, inservíveis para o uso do CONTRATANTE;

1.5. solicitar a troca dos objeto que se achar nas condições do item anterior, mediante comunicação, 
encaminhada pelo 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 o objeto deste contrato sem a utilização do selo de identificação da conformidade INMETRO;

1.9. requisitar o objeto contratado de acordo com a necessidade do CONTRATANTE;

1.10. não receber os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para 
escritórios contratados sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues nas Unidades 
Administrativas do Municipio de Itaituba ou em outro local por ele indicado, sem custo algum para o 
CONTRATANTE;

1.11. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e interromper 
imediatamente o fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para 
escritórios, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

1.5. atender o objeto deste contrato, de acordo com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos após o recebimento da Autorização de 
fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritórios expedido 
pelo CONTRATANTE;

1.6. fornecer os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritórios 
contratados em conformidade com os descritos no objeto deste contrato, na proposta de preços da contratada e no 
procedimento licitatório;

1.7. efetuar a troca dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para 
escritórios considerados sem qualidade e impróprio para uso e em desacordo com os termos deste contrato, no prazo 
máximo de 5 (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; e

1.9 . a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 040/2018-PP;

1.10. o fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para 
escritórios deverá expressar de forma clara o prazo de garantia do objeto deste contrato;

1.11. manter a garantia do fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática 
e móveis para escritórios, por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o 
período;

1.12. entregar os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritórios 
devidamente instalados e/ou montados nas Unidades Administrativas do Municipio de Itaituba ou em outro local por ele 
indicado, com frete pago, livre de quaisquer ônus adicional atribuída ao CONTRATANTE.   

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:
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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 dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório e diversos 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 
dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório e diversos, 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 estabelecidos 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 contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

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

1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos equipamentos eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório e diversos objeto 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.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
informática e móveis para escritório e diversos caberá ao Responsável do Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a 
outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para 
escritório e diversos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 
1516.081221010.2.124 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS), Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1516.082441015.2.144 Manutenção 
Serviço Proteção e Atend. à Família (PAEFI) Desenvolvido no CREAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1516.082441014.2.139 Manutenção da Casa de 
Passagem , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 
1516.082441014.2.140 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada -IGD Bolsa Familia, Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1516.082441014.2.141 Manutenção das 
Atividades do CRAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 
Atividade 1519.082431014.2.151 Manutenção Primeira Infância no SUAS- Lei nº13.257/16 e Programa Criança Feliz, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 
1519.082430011.2.145 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Exercício 2018 Atividade 1516.081221010.2.128 Manutenção do Conselho Municipal de 
Assistência Social, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 
Atividade 1519.082431010.2.148 Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1519.082430011.2.146 
Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Exercício 2018 Atividade 0707.131221006.2.030 Manut. e Funcionamento Coordenadoria da Juventude, 
Cultura e Lazer - COJUCEL, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

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 ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de até 30 (trinta) 
dias contados do mês subseqüentes ao do fornecimento.

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 da atestação, os equipamentos 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório e diversos fornecidos não estiverem em 
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perfeitas condições de uso 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 
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 
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2º, da Lei nº 8.666/93.

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 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, 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 máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 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 demais 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 040/2018-PP, cuja realização decorre da autorização da Sra. 
SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, 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 3 (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, 16 de Maio de 2018.

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CNPJ(MF)  16.775.433/0001-59

    CONTRATANTE

    TERILENE SIMOES AGUIAR - ME
    CNPJ 83.670.539/0001-85

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.__________________________________________________________.                                         

2.__________________________________________________________.                                                                                                                                 
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