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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 
 
 

 

 

CONTRATO Nº82/2017 

 

O Fundo Municipal de Educação e Cultura do Município de Conceição do 
Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de 

Conceição do Araguaia, Estado do Pará, Av. Juscelino Kubitschek, nº 2671, CEP 
68.540-000 - centro, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
13.840.043/0001-27, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo Sra. Elida Elena Moreira, brasileira, Casada, CPF 688.741.116-49 e RG 357.4640 

SSP/MG, residente na AV. Brasília, Nº 1440 – centro - Conceição do Araguaia - PA,  
nesta cidade, e a empresa  WANDERSON DIAS DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ 

24.329.832/0001-14, com sede na AV. MAGALHAES BARATA, N° 3325, CENTRO, 
NESTA neste ato representado pelo senhor WANDERSON DIAS DE PAULA, 

brasileiro, inscrito no CPF n° 011.569.242-86, RG n° 5869972 SSP-PA, acordam e 
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no 
Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e legislação pertinente, assim como 
pelas condições do PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2017, 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,  obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLINDEX NAS UNIDADES VINCULADAS 
AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação de serviço bem 
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus 
anexos, o PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2017 e a 
Proposta da Contratada. 
Parágrafo primeiro - Os documentos acima referidos são considerados suficientes 

para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a 
execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 

Pela “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE BLINDEX NAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO”, a Contratante pagará a Contratada, o valor global de R$ 
84.810,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e dez reais), conforme tabela abaixo; 
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ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. unit. V. Total 

01 Uni 20 Janela Blindex 1,8 x 0,70 m. 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 

400,00 8.000,00 

02 Uni 10 Janela Blindex 1,0 x 0,80m. . 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 

290,00 2.900,00 

03 Uni 10 Janela Blindex 1,2 x 0,5m. . 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 

250,00 2.500,00 

04 Uni 10 Janela Blindex 2,6 x 0,5m. . 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 

420,00 4.200,00 

05 Uni 50 Janela Blindex 1,5 x 1,0 m. . 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 

400,00 20.000,00 

06 Uni 20 Janela Blindex 1,5 x 1,0 m. . 8mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado. 
 

400,00 8.000,00 

07 Uni 40 Porta Blindex 1,0 x 2.1 m. . 10mm 
de espessura. Uma folha de abrir 
com acessórios e instalado.  

740,00 29.600,00 

08 Uni 03 Porta Blindex 2,0 x 2,40m. 10mm 
de espessura. duas folhas de abrir 
com acessorios e instalado. 

1.570,00 4.710,00 

09 Uni 05 Vidro temperado 2,0 x 3,0 m com 
8mm de espessura. Com 
acessórios e instalados (vedação 
de vão). 

980,00 4.900,00 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 10 dias após a conferencia da entrega e serão 

contados a partir da apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura na Secretaria de 
Finanças, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto relacionado  na 
autorização de compras, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal Eletrônica deverá informar a modalidade e 
numero da licitação, empenho e dados bancários. (Ressalva com o intuito de 

possibilitar a participação das empresas com sede em municípios que ainda não se 
adequaram a emissão de “Nota Fiscal Eletrônica”, desde que apresente declaração 

autenticada do Município no qual conste a impossibilidade alegada). 
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Parágrafo Primeiro - Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 

Fatura discriminada (Nota Fiscal Eletrônica) devidamente atestada pelo(s) fiscal  (ais) 
designado(s) pela Administração; 
Fotocópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal Eletrônica se 
houver; 
Deverão ser informadas na Nota Fiscal Eletrônica, as empresas que são optantes pelo 
simples nacional, assim como as alíquotas constantes nos anexos (conforme Art 21, 
Inciso I, V da Lei Complementar128); 
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples; 
Relação dos funcionários, assinada pela contratada e pelo Fiscal de contrato, 
individualizada por local de prestação de serviços ou por órgão da Administração, com 
nome do funcionário, seu numero de RG e da CTPS sehouver;  
Declaração de quitação dos direitos sociais e trabalhistas dos funcionáriosse houver; 
Fotocópia dos holerites dos funcionários se houver; 
Folha de pagamento dos funcionários se houver; 
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – GPS); 
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS 
GRF); 
Sistema empresa de recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social – 
SEFIP, só com a relação dos trabalhadores constantes do arquivo e com o resumo das 
informações a Previdência Social constante doarquivo; 
Certidão Negativa de Débitos Junto ao INSS; 
Certidão de Regularidade doFGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
Termo de Garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses para os serviços, a contar 
da data de emissão da nota fiscaleletrônica. 
Cópias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do salário 
em conta dos empregados, mês amês. 
No primeiro pagamento deverá constar, copias das CTPS assinadas; 
Controle de jornadas (cartão ou livro ponto), mês amês; 
Cópia das ORDENS DE SERVIÇO emitidas pela Secretaria Municipal de 
Administração; 
Relatório dos serviços prestados; assinado pelos responsáveis dasunidades; 
Parágrafo segundo - Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos 

documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou 
decorrente do Contrato; 
Parágrafo terceiro - O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade 
das certidões anteriormente mencionadas. Caso a contratada entregue certidão com 
data expirada ou que venha expirar-se antes da liquidação da despesa, ela será 
comunicada para substituir a certidão irregular por uma atualizada. 
Parágrafo quarto - Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e   
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irreajustáveis,   exceto   nas   hipóteses,   devidamente   comprovadas, de ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução 
dos preços praticados no mercado. 
Parágrafo quinto - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 
poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO 
Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato no exercício de 2017 
correrão por conta dos recursos de dotação orçamentária, conforme abaixo 
discriminado: 
Gestão Unidade Função Sub- 

Função 
Programa Proj. 

Atividade 
Fonte Elem. 

Dispesa 
Ficha 

10 1017 12 361 0037 2058 0119 339030 20170842 

Gestão Unidade Função Sub- 
Função 

Programa Proj. 
Atividade 

Fonte Elem. 
Dispesa 

Ficha 

19 1918 12 361 0401 2080 0139 339030 20170726 

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato será a partir da assinatura do mesmo até 31 
de dezembro de 2017. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber os serviços objeto desse contrato nas 
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionados. 
Parágrafo primeiro - Constituem obrigações da SEMEC: 
Uma vez decidida a contratação, a Secretaria obriga-se a: 
a) convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação, assinar o termo de contrato; 
b) permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para 
entrega do produto referente ao objeto, quando necessário; 
c) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
proponente vencedora; 
d) assegurar-se das boas condições do produto, verificando sempre a sua qualidade; 
e) fiscalizar, através do Chefe da Diretoria de Compras, o cumprimento das obrigações 
assumidas pela proponente vencedora; 
f) emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à 
execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da 
entrega do produto, à exigência de condições estabelecidas neste edital e à proposta 
de aplicação de sanções; 
g) Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com as condições 
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estabelecidas neste edital. 

Parágrafo terceiro - Constituem obrigações da licitante vencedora: 

a) Uma vez notificada de que a SEMEC efetivará a contratação, a licitante vencedora 
deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o 
termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital.  
b) Uma vez contratada, deverá a licitante vencedora realizar imediatamente a entrega 
do produtoe ainda: 
c) responder pelos danos causados diretamente a SEMEC ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos produtos licitado , não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMEC; 
d) arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que 
praticada por seus empregados durante a entrega do material licitado; 
e) zelar pela perfeita entrega do produto, devendo as falhas que porventura venham a 
ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da notificação; 
e) entrega do produto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância 
das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 
técnica; 
f) implantar, de forma adequada, a supervisão permanente do produto licitado, de modo 
a obter uma operação correta e eficaz; 
g) entrega do produto de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 
perfeita ordem; 
h) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Edital; 
i) não transferir a outrem o objeto do presente processo, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

As sanções estão regidas pela Lei 10.520/2002 e pelo artigo 87, da Lei 8.666/93, sendo 
balizadas pelas normas estabelecidas neste Edital. 
Parágrafo primeiro – A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, bem 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a 
cominação de sanções pecuniárias e restritivas de direitos, a serem aplicadas em 
conformidade com as normas contidas em lei e neste Edital. 
Parágrafo segundo – Constatado a infração contratual, a contrata será intimada da 
infração e da sanção cominada, para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 
Parágrafo terceiro – Recebida a defesa, a Autoridade devera apresentar manifestação 

motivada, acolhendo ou rejeitando as razões apresentadas, concluindo pela imposição 
ou não da penalidade. 
Parágrafo quarto – Intimada de decisão proferida, a contratada terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da intimação, para apresentar recurso a Autoridade 
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Superior, salvo no caso da sanção descrita no edital, na qual o prazo para recurso será 
de 10 (dez) diasúteis. 
Parágrafo quinto - Garantido o contraditório e a ampla defesa, a Administração poderá 

aplicar as seguintes sanções, de forma gradativa, respeitada a proporcionalidade e a 
razoabilidade, tendo como fundamento a gravidade da conduta da contratada: 
Advertência; Multa; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica por 
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos  da punição, ou ate que seja 
promovida areabilitação. 
Parágrafo sexto – A pena de advertência será aplicada como medida de alerta para a 

adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções 
mais severas, sempre que a contratada descumprir qualquer das cláusulas contratuais 
ou desatender determinação da autoridade competente para acompanhar a execução 
docontrato. 
Parágrafo sétimo – A pena de multa será aplicada em qualquer situação de 
descumprimento parcial ou total das cláusulas contratuais ou em situações de atrasos 
injustificados, podendo ser aplicado cumulativamente. 
Parágrafo oitavo – A pena de multa será aplicada da seguinte forma: 
Parágrafo nono – multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso na realização dos serviços, descritos no Termo de Referência. 
Parágrafo décimo – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta em caso 

da licitante vencedora recusar-se em firmar contrato com a Administração ou pela 
desistência da proposta apresentada, salvo, neste último caso, de motivo justo aceito 
pela Administração. 
Parágrafo décimo primeiro – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 

em caso de inexecução parcial ou descumprimento de quaisquer das cláusulas do 
contrato, salvo no caso do item anterior. 
Parágrafo décimo segundo – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato 

em caso de inexecução total do contrato. 
Parágrafo décimo terceiro – Na eventualidade da contratada não celebrar o contrato, 
no prazo de validade de sua proposta ou mesmo não mantiver sua proposta, fraudar o 
certamente ou apresentar documentação de habilitação falsa, aplicar-se-á a sanção do 
item 15.6.4, sem prejuízo da sanção de multa descrita nesteedital. 
Parágrafo décimo quarto – A sanção descrita no edital aplicam-se nas situações em 
que o prejuízo ao interesse público e o prejuízo pecuniário justificam a imposição de 
penalidade que ultrapassem a mera sanção pecuniária, avaliando-se tais prejuízos em 
regular processo administrativo. 
Parágrafo décimo quinto – Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso injustificado 
na execução do serviço, a Administração poderá considerar este como inexecução total 
ou parcial do contrato, aplicando as penalidades descritas no edital. 
Parágrafo décimo sexto – Em caso da inadimplência da penalidade de multa no prazo 

estipulado pela Administração, após regular processo administrativo, implicará na 
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inscrição em divida ativa. 
Parágrafo décimo sétimo – Nos casos omissos, aplicam-se as disposições  contidas 

na Lei 10.520/02 e na Lei8.666/93. 
Parágrafo décimo oitavo – As sanções aqui previstas não impedem a aplicação de 
sanções e cominações que se fizerem necessárias, em especial em caso de perdas e 
danos, danos materiais e morais, mesmo que não expressos no Edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
O Presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no artigo 78 e seguintes da Lei Federal  nº 8.666/93. 
Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Pública 

previstos na Lei Federal nº 8.666/93, no caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direitoprivado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
será feita   através   de   protocolo.   Nenhuma outra forma será considerada como 
prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, e dos princípios 
gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia para dirimir as controvérsias 
oriundas deste contrato, com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam o presente 
instrumento em 03(três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas para 
que surta os efeitos legais. 

 
Conceição do Araguaia, 17 de julho de 2017. 

 
 

ELIDA ELENA MOREIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
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WANDERSON DIAS DE PAULA-ME 
CNPJ 24.329.832/0001-14 

 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________ 
CPF: 
 
2.___________________________________ 
CPF: 
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