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

CONTRATO Nº 20190261       

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONT RATANTE, 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. 
TRASAMAZONICA KM 07,  e de outro lado a firma I A MACHADO COMERCIO - ME., inscrita no CNPJ (MF) 
sob o nº CNPJ 07.934.715/0001-60, estabelecida à AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561, CENTRO, 
Itaituba-PA, CEP 68181-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ISMAR ANDRADE MACHADO, residente na AV JUVENAL FERREIRA LIMA, 1081, J.DAS ARARAS, 
Itaituba-PA, CEP 68180-140, portador(a) do CPF 404.068.222-04,  tem entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 050/2019-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 eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais 
diversos para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

012384  CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Marca.: NOBRE           UNIDADE                 9,00           250,000         2.250,00

        Cadeira longarina 3  lugares Características           
        Técnicas                                               

        Acabamento: Estofamento do                             
        assento    em   encosto                                
        confeccionado em                                       

        espuma   de   poliuretano  injetado,                   
        moldado, de                                            

        densidade  controlada  com  as  seguintes              
                                                               

        medidas. Estofado do  assento:  -                      
        Profundidade: 435                                      

        mm, - Largura:   470   mm,                             
        -  Espessura:  50  mm  na                              

        superfície útil e  70                                  
        mm na ponta caída, - Densidade:                        

        53 Kg/mü,                                              
        Estofado  do  encosto:  - Altura: 350 mm, -            
                                                               

        Largura: 422 mm,     -     Densidade:    53    Kg/mü.  
                                                               

        Revestimento nas opções,  tecido,  crepe e             
        courino.                                               

        As almofadas não   possuem                             
        costuras,  pois  recebem                               

        acabamento final nas                                   
        bordas  realizado  com  perfil                         

        macho/fêmea em                                         
        PVC  rígido  de alto impacto.                          

        Possui                                                 
        contra encosto revestido  em  courino                  
        preto ou cinza                                         

        conforme a cor  da  estrutura da                       
        longarina. Junção do                                   

        assento e encosto    da                                
        longarina   realizado   por                            

        intermédio de mola                                     
        flexível  com  75 mm de largura e                      

        1/4" de                                                
        espessura,  ligada  ao conjunto por 08 (oito)          

                                                               
        parafusos sextavados de  1/4" x 1 1/4", e              

        porcas de                                              
        garra 1/4" fixadas   ao                                
        madeiramento.  Madeiramento:                           

        Chassi                                                 
        confeccionado em    compensado    prensado   a         

                                                               
        quente com laminas      mescladas     de     madeiras  

                                                               
        selecionadas. Concha bipartida   e  contra-capa        

        em                                                     
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        poliuretano rígido. Fixado  ao  assento e              

        encosto por                                            
        parafusos 1/4" x  1  1/4",  e  porcas                  

        de  garra 1/4"                                         
        fixadas ao madeiramento.                               

        Medidas  do  estrutural:  -                            
        Assento: 410 mm  de                                    

        profundidade e 470 mm de largura,                      
        -                                                      

        Encosto: 345  mm  de  altura e 410 mm de               
        largura,                                               
        Descrição da base  e  estrutura:  A                    

        base superior da                                       
        longarina é executada em                               

        tubo de aço retangular 30x50                           
        parede 1,50                                            

        mm,  As  colunas  laterais da longarina é              
                                                               

        executada em tubo  de retangular FQ 30x50              
        1.50 mm e                                              

        medindo 340 mm  de altura com                          
        500 mm de comprimento e                                

        soldados nas                                           
        colunas  laterais. Para o acabamento dos               
        pés,                                                   

        empregam-se ponteiras  externas  de 30 x 50            
        mm                                                     

        confeccionadas em polipropileno  rígido,               
        Pintura  em                                            

        epóxi-pó curada em  estufa de                          
        180º C. garantia mínima                                

        de 6 meses.                                            
013837  Computador montado - Marca.: WORLD PC                 UNIDADE                20,00         2.199,000        43.980,00

        Computador montado -  com  monitor de 21'' (vinte e uma
        polegadas), Processador i5, 2.5GHz, com 6MB de cache L3

        compartilhado e embarcado; Memória 6GB (duas de 2GB) de
        memória DDR3, Disco rigido (HD) de 1 TB.               
013878  TV DE 32 POLEGADAS - Marca.: PHILCO                   UNIDADE                 5,00         1.040,000         5.200,00

        Smart TV LED  32  com  Conversor  Digital  2 HDMI 1 USB
        Wi-Fi Integra                                          

013910  LAVATORIO DE CABELO - Marca.: CHAPE                   UNIDADE                 5,00           750,000         3.750,00
        Lavatorio de cabelo  em  estrutura  de  fibra de vidro,

        assento e encosto   de  estofado  com  espuma  laminada
        modelada e revestida com courvim.                      

013911  Cadeira p/ salão - Marca.: NOBRE                      UNIDADE                 6,00           695,000         4.170,00
        Cadeira p/Salão de  beleza - assento e apoio de cabeça.

        dimensões: largura 59cm,   altura  100cm,  profundidade
        75cm.                                                  
                                                               

013962  Mesa Para Escritório - Marca.: NOBRE                  UNIDADE                11,00           240,000         2.640,00
        Mesa Para Escritório  Com Borda Rígida E 2 Gavetas 96 X

        68 Cm                                                  
028661  NOBREAK 600VA BIVOLT - Marca.: TS SHARA               UNIDADE                23,00           325,000         7.475,00

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

028698  IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA - Marca.: HP        UNIDADE                 4,00           290,000         1.160,00
        Impressora Colorida jato    de    Tinta;Velocidade   de

        impressão preto (rascunho,  A4): Até 35 ppm; Velocidade
        de impressão cor  (rascunho, A4): Até 35 ppm; Qualidade

        de impressão preto   (ótima):  Até  1200  x  1200  dpi;
        Qualidade de impressão  cor  (ótima):  Até  4800 x 1200
        dpi; Ciclo de  trabalho (mensal, A4): Até 6250 páginas;

        Consumo de energia:   30   Watts   no  máximo  (ativo/a
        imprimir);Dimensões do produto  (L  x  P  x A): 609,6 x

        420,1 x 223  mm;Peso  do  produto: 12.3 kg; Tamanhos de
        mídia suportados: A3+  (330  x  483  mm), A3 (297 x 420

        mm), A4 (210  x  297  mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x
        148 mm), B4  (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125

        x 176 mm),  C4  (229  x  324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6
        (114 x 162  mm), DL (210 x 105 mm); Opções de impressão

        frente e verso: Automática (opcional);Capacidade máxima
        de entrada de   10   envelopes;Linguagem   standard  de

        impressora: PCL 3,  PCL  3  GUI;Conectividade padrão: 1
        Hi-Speed USB 2.0.                                      
028705  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Marca.: BROTHER     UNIDADE                 7,00           950,000         6.650,00

        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.: PANDIN       UNIDADE                 9,00           555,000         4.995,00
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        ARMARIO EM AÇO   2  PORTAS  COM  CHAVE  E  PRATELEIRAS,

        DIMENSÕES:270X270                                      
028735  ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO - Marca.: ITATI  UNIDADE                 6,00           495,000         2.970,00

        ARMARIO EM AÇO  PARA  COZINHA  COMPLETO: CONJUNTO COM 3
        PEÇAS-ARMARIO AEREO 4  PORTAS,  PANELEIRO  2  PORTAS  E

        BALCÃO 2 PORTAS.                                       
028736  BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADE - Marca.  UNIDADE                 5,00           215,000         1.075,00

        : BRITANIA                                             
        BATEDEIRA COM 350W  DE  POTÊNCIA  4 VELOCIDADES, TIGELA

        RESISTENTE CAPACIDADE PARA   4   LITROS,  CONTA  COM  3
        BATEDORES PARA MASSAS   MÉDIAS,   PESADAS   E  LEVE,110
        VOLTS.                                                 

028740  CPU DESKTOP I3 4GB HD 320GB, 6 PORTAS - Marca.: WORL  UNIDADE                18,00         1.399,000        25.182,00
        D PC                                                   

        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.                     

028757  CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO 5 GAVETAS - M  UNIDADE                 5,00           270,000         1.350,00
        arca.: SANTA CLARA                                     

        CARRINHO AUXILIAR COM  ARMAÇÃO  DE  FERRO,5  GAVETAS DE
        PLÁSTICO INJETADO E PUXADOR CROMADO, MEDIDAS: ALTURA 93

        CENTÍMETROS;COMPRIMENTO 47 CENTÍETROS;    LARGURA    37
        CENTÍMETROS.                                           
028760  TÁBUA DE PASSAR ROUPA - Marca.: MANGA                 UNIDADE                 4,00            80,000           320,00

        TÁBUA DE PASSAR   ROUPA   -   TAMPO  EM  MADEIR  O,S,B,
        (0,90MM), COM FORRO  METÁLICO,  PINTURA  EM  TINTA A PÓ

        (EPÓXI), ESTRUTURA DO  TAMPO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO
        3/4 X 0,90MM,   SUPERFÍCIE  ACOLCHOADA,  COM  ESPUMA  E

        TECIDO.                                                
029831  Freezer horizontal-2 portas de 526 litros - Marca.:   UNIDADE                 2,00         2.790,000         5.580,00

        CONSUL                                                 
        Freezer horizontal 02     portas,    526    litros    -

        Características Técnicas;                              
        Tipo: Horizontal, Capacidade                           

        Líquida 519,Tipo de   degelo:  Cycle                   
        Defrost,  .Função                                      
        Refrigerador, Dimensões (LxAxP)  151,8  x 100,5 x      

        81,5                                                   
        cm Peso 94  kg,  Consumo Kwh/mês 84,6,Capacidade Bruta:

        526                                                    
        Litros,Voltagem: 220; 110,    Dreno    de   degelo     

        frontal, Portas: 2,                                    
        Termostato,       Controle      de                     

        temperatura: Termostato no     painel,                 
        Detalhes     do                                        

        produto: Gabinete interno   e   externo  com  chapa  de
        aço                                                    
        pintado; 4 pés   com  rodízio;  Dupla  função  com     

        acionamento frontal                                    
        Grades: 1,Classificação                                

        Energética: D, Acabamento/Cor:   Branco,               
        Garantia:  01                                          

        ano                                                    
041837  MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA - Marca.: JANOME         UNIDADE                 6,00         1.300,000         7.800,00

        MÁQUINA DE COSTURA  GALONEIRA  ELETRÔNICA, INDUSTRIAL -
        BASE FECHADA.                                          

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      126.547,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato  é de R$ 126.547,00 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 050/2019-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 050/2019-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 
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mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 02 de Setembro de 2019 extinguindo-se em 02 de Setembro de 
2020, 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 eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, 
conforme o objeto da licitação, proposta de preços da adjudicatária e nos termos 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 os objetos considerados de péssimas qualidades, com defeitos e avarias, considerados inservíveis 
para o CONTRATANTE;

1.5. solicitar a troca dos objetos, que se acharem nas condições do item anterior, mediante comunicação a ser 
encaminhada pelo CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação a 
CONTRATADA;

1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de fornecimento expedida pelo Departamento Competente do 
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 materiais diversos 
contratados, sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou em outro local por ela 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 materiais 
diversos, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:
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1.1. fornecer os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos 
contratados, em conformidade com os descritos no objeto deste contrato, na proposta de preços, 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 eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
informática e materiais diversos, 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 materiais diversos, objeto deste contrato;

1.5. atender 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 materiais diversos expedido pelo 
CONTRATANTE;

1.6. efetuar a troca dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos 
considerados sem qualidade, impróprios 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;

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

1.8. 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 050/2019-PP;

1.9. o fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos 
deverá expressar de forma clara, o prazo de garantia do objeto deste contrato;

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

1.11. entregar os equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos 
devidamente instalados, montados e testados na Secretaria Municipal de Assistência Social ou em outros locais por ela 
indicado, com frete pago, livre de quaisquer ônus adicional atribuída o CONTRATANTE;

1.12. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, 
para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria 
Interministerial 424/2018.
   
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
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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 dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos ou em conexão 
com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, ci vil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais 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 esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento ao 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. 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. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o  fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, objeto deste Contrato;

1.4. o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL convocará oficialmente a licitante vencedora 
durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o contrato digital e físico, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 
81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no Edital;

1.5. o prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igua l período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL;

1.6. é facultado à(o) Pregoeiro(a), quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 
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condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, 
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da 
cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no Edital;

1.6.1. a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

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.

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 de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
informática e materiais diversos caberá ao Responsável do Almoxari fado do CONTRATANTE, ou a outro servidor 
designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais 
diversos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 1516.081221010.2.120 
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS), Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1519.082430011.2.142 Manutenção do Abrigo para 
Criança e Adolescente, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 
Atividade 1516.082441014.2.136 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada -IGD Bolsa Familia, Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1516.082441014.2.137 
Manutenção das Atividades do CRAS , Classificação econômica 4.4.90 .52.00 Equipamentos e material permanente, 
Exercício 2019 Atividade 1516.082441014.2.138 Manutenção do Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 
1516.082441015.2.139 Manutenção das Atividades do CREAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Exercício 2019 Atividade 1519.082431014.2.147 Manutenção Primeira Infância no SUAS- Lei 
nº13.257/16 e Programa Criança Feliz, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

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

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias certidões: 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 de  
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos fornecidos, não estiverem em 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.
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6.2. O pagamento mensal dos equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais 
diversos fornecidos somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor 
designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à 
Receita Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

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.

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.
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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;

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 
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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

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 050/2019-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 partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 ITAITUBA - PA, 02 de Setembro de 2019.

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

    CONTRATANTE

    I A MACHADO COMERCIO - ME
    CNPJ 07.934.715/0001-60

    CONTRATADA

Testemunhas:

1.______________________________________________________________ CPF/RG: _______________                                         
2.______________________________________________________________ CPF/RG: _______________                      
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