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CONTRATO Nº20223017 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 20223017, QUE 
FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E A EMPRESA FABRICIO JOSÉ 
MATOS DA CUNHA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede 
na Avenida João Batista Monteiro, nº 539 Bairro: São Miguel, Augusto Corrêa; CEP: 68.610-000, 
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 31.094.573/0001-55, representado pela Sr.ª IVANEZ BALDEZ 
DO NASCIMENTO, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº 632.198.672-00, 
residente à Rua Prof. Casemiro Silva, 263, Santa Cruz, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, e de 
outro lado a firma FABRICIO JOSÉ MATOS DA CUNHA, inscrita no CNPJ: 03.786.930/0001-
00, estabelecida à Av. João Batista Monteiro, 461, Nazaré, Augusto Corrêa/PA, CEP 68610-000, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FABRICIO 
JOSE MATOS DA CUNHA, residente na Trav. Manoel Avelino Alves, s/n, Santa Cruz, Augusto 
Corrêa/PA, CEP 68610-000, portador do CPF: 580.611.002-82, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 112224/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº18/2022 SRP, por Sistema de Registro de Preços nº 
20223017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de 
material de higiene, limpeza e descartáveis, para atender as demandas da Secretaria de 
Educação do município de Augusto Corrêa/PA, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Objeto da contratação: 
Empresa: FABRICIO JOSÉ MATOS DA CUNHA; C.N.P.J: 03.786.930/0001-00, estabelecida à 
Av. João Batista Monteiro, 461, Nazaré, Augusto Corrêa/PA, Fone: (91) 98874-9881, e-mail: 
msjurumajo@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. FABRICIO JOSE MATOS DA 
CUNHA, C.P.F: nº 580.611.002-82, R.G: nº 3109893 SSP/PA. 
 

Item Descrição dos Produtos Qtde Und Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
Água sanitária, frasco resistente 
e com capacidade de 1 L, prazo 
de validade mínima de 160 dias. 

495 LITRO FC 1,75 866,25 

2 
Álcool em gel, 70% embalagem 
de 460 g. 

140 UND ZUPP 6,45 903,00 

3 
Álcool etílico hidratado 70%, 
embalagem de 1L. 

140 LITRO ITAJÁ 8,75 1.225,00 

4 Aromatizador de ar, spray 550 UND BOM AR 5,95 3.272,50 
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perfumes variados, aerossol e 
embalagem de 400 ml. 

5 

Avental de cozinha em pvc, sem 
bolso. Aproximadamente 90g, 
52 cm de largura x 74 cm de 
comprimento. 

30 UND 2D 11,30 339,00 

6 
Balde de plástico, 12 litros 
padrão, capacidade de 12 litros 
com Alça. 

50 UNID TERRAPLAS 12,70 635,00 

7 
Balde de plástico, 20 litros 
padrão, capacidade de 20 litros 
com Alça. 

50 UNID ARTEPLAS 15,70 785,00 

8 
Bandeja laminada descartável nº 
12 

15 UNID SABRINA 6,45 96,75 

9 
Bandeja laminada descartável nº 
7 

15 UNID SABRINA 4,25 63,75 

10 
Borrifador, pulverizador 
álcool/água limpeza de casa e 
higiene, 500 ml. 

30 UNID MAXIMA 7,65 229,50 

11 
Cesto telado em plástico para 
lixo com tampa, cores variadas 
capacidade de 30 litros. 

30 UNID ARQPLAST 17,75 532,50 

13 
Colher descartável para 
refeição, pacote de 50 unid. 

30 PCT BELLO COPO 3,85 115,50 

14 
Copo descartável para água 180 
ml, branco acondicionado 
empacotado com 100 unidades. 

50 PCT CRISTALCOPO 4,05 202,50 

15 
Copo descartável para água 200 
ml, branco acondicionado 
empacotado com 100 unidades. 

50 PCT CRISTALCOPO 4,35 217,50 

16 
Copo descartável para água 300 
ml, branco acondicionado 
empacotado com 100 unidades. 

50 PCT CRISTALCOPO 7,30 365,00 

17 
Copo descartável para café 50 
ml, branco acondicionado 
empacotado com 100 unidades. 

50 PCT CRISTALCOPO 2,05 102,50 

18 

Desentupidor de pia e ralos, 
300g, contendo em sua fórmula 
básica com hidróxido de sódio, 
cloreto de sódio, nitrato de 
sódio, barrilha, alumínio, 
corante. Prazo de validade 
mínima de 12 meses a contar a 
data de entrega. 

30 UNID TIRODOR 8,05 241,50 

19 

Desinfetante 2 litros, com 
fórmula eficiente que mata 
germes e bactérias, várias 
fragrâncias, frascos com 2 L, 
resistente, prazo de validade 
mínima de 18 meses a contar a 
data de entrega. 

440 LITRO ECONÔMICO 5,80 2.552,00 

20 
Desinfetante 500 ml, com 
fórmula eficiente que mata 
germes e bactérias, várias 

210 UNID ECONÔMICO 2,55 535,50 
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fragrâncias, frascos com 200 ml, 
resistente, prazo de validade 
mínima de 18 meses a contar a 
data de entrega. 

21 

Detergente Líquido, com 
fórmula eficiente que mata 
germes e bactérias, várias 
fragrâncias, frascos com 500 ml, 
resistente, prazo de validade 
mínima de 18 meses a contar a 
data de entrega. Sem registro 
negativo na ANVISA. 

1480 UND FC 1,45 2.146,00 

22 

Escova oval madeira, para lavar 
roupa, tipo multiuso, com cerdas 
resistentes, dimensões mínimas 
de 37cmx14cmx12cm, com 
cerdas em formato circular. 

155 UND 
ESCOVA 

BRÁS 
2,05 317,75 

23 

Escova sanitária, com suporte 
independente, dimensões 
mínimas de 37cmx14cmx12cm, 
com cerdas em formato circular. 

60 UNID SANIBRISA 7,45 447,00 

24 
Vassoura Esfregão, com cabo de 
madeira, medindo 26 cm. 

1075 UNID BRILHUS 8,00 8.600,00 

25 
Espanador de teto com cabo 
longo - medindo 3 metros. 

30 UNID ARTESANAL 19,55 586,50 

26 

Esponja de aço, (lã de aço) 
PACOTE de plástico de 44 
grama - contendo 8 (oito) 
unidades de esponja, prazo de 
validade mínima de 18 meses a 
contar da data de entrega. 

140 PCT CARLITO 1,85 259,00 

27 

Esponja para limpeza dupla 
face, sendo uma face em feltro 
abrasivo e a outra em esponja, 
medindo 109x70x20mm, agente 
anti-bactérias e formato 
retangular. 

300 UND NAFT 0,60 180,00 

28 
Faca descartável para refeição 
pacote com 50 unidades. 

30 PCT BELLO COPO 3,95 118,50 

29 Filme de PVC rolo com 30MTS. 28 UND ULTRA PLAST 6,15 172,20 

30 
Flanelas, 39x59 cm, para uso 
geral 

152 UND BRULIMP 4,05 615,60 

31 
Fósforo, Caixa contendo: 10 
(dez) caixinhas, com 400 
unidades de palito. 

152 CX GUARANY 4,65 706,80 

32 
Garfo descartável, pacote com 
50 unidades. 

30 PCT COPOBRÁS 2,75 82,50 

33 
Guardanapo de papel, PACOTE 
com 50 folhas de papel, 
Tamanho 29,5x29,5cm. 

60 PCT PRATIK 3,50 210,00 

34 

Inseticida spray, eficaz contra 
moscas, mosquitos e baratas, 
frascos de 285 ml e inofensivo 
para a camada de ozônio. Prazo 

40 UND BAYGON 6,85 274,00 
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de validade mínima de 18 meses 
a contar da data de entrega. 

35 Inseticida líquido 200ml. 7 UNID BAYGON 17,15 120,05 
36 Isqueiro 50 UNID BIC 3,55 177,50 

37 
Limpa alumínio, embalagem de 
500 ml. 

235 UNID ECONÔMICO 1,85 434,75 

38 
Limpa vidro frasco embalagem 
de 500 ml. 

135 UNID ZUPP 3,95 533,25 

39 
Lixeira com pedal de plástico 
com capacidade para 15 Litros. 

15 UNID PLASMONT 33,75 506,25 

40 

Lustra móvel, embalagem de 
200 ml, aplicável em superfície 
de madeira lisa, fragrância 
diversa. Prazo de validade 
mínima de 12 meses a contar da 
data de entrega. 

30 UNID DESTAC 6,15 184,50 

41 
Luva multiuso da cor Amarela, 
luva para limpeza, material: 
Borracha, tamanho P 

28 PAR VOLK 3,35 93,80 

42 
Luva multiuso da cor Amarela, 
luva para limpeza, material: 
Borracha, tamanho M 

28 PAR VOLK 3,35 93,80 

43 
Luva multiuso da cor Amarela, 
luva para limpeza, material: 
Borracha, tamanho G 

28 PAR VOLK 3,35 93,80 

44 

Mangueira e jogo de engates 
rosqueado e esguicho, 
composição de PVC e poliéster, 
diâmetro interno de 10 mm e 
espessura da parede de 02 mm. 
Comprimento 20 metros. 

2 UND ARQUA 79,45 158,90 

45 
Naftalina PACOTE de 30 
gramas 

10 PCT DESOMIX 1,75 17,50 

46 
Pá para lixo com cabo, roscável 
revestido em plástico, encaixe 
plástico resistente. 

67 UND 
SANTA 
MARIA 

7,55 505,85 

47 
Pano de prato, (guardanapos de 
algodão). Medidas: 41 largura x 
69 alturas cm. 

300 UND ARTEX 2,95 885,00 

48 

Pano de chão tipo saco, de 
algodão, alvejado, reforçado 
com medidas mínimas de 75x50 
cm. 

300 UND ARTEX 3,90 1.170,00 

49 

Papel alumínio - Embalagem 
com 4 metros do papel 
alumínio, medindo 45cm de 
comprimento. 

15 UND TAKENTE 5,85 87,75 

50 

Papel higiênico com folhas 
simples, picotado, gofrado, não 
perfumado, antialérgico, branco, 
100 % de fibras naturais de 
30x10cm, acondicionado em 
PACOTE com 04 rolos. 

1600 PCT NINO 2,15 3.440,00 

52 Prato descartável raso nº 18 com 40 PCT ULTRACOPOS 2,65 106,00 
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10 unidades. 

53 
Prato descartável fundo nº 15 
com 10 unidades. 

40 PCT ULTRACOPOS 2,65 106,00 

54 
Prato descartável fundo nº 18 
com 10 unidades. 

40 PCT ULTRACOPOS 3,35 134,00 

55 

Papel toalha com folhas simples 
picotado, não perfumado, 
antialérgico branco, 
acondicionado em PACOTE 
contendo 2 rolos com 60 toalhas 
cada de 19 cm x 22 cm. 

40 PCT SKALA 4,25 170,00 

56 

Pedra sanitária embalagem de 
35g. Prazo de validade mínima 
de 12 meses a contar a data de 
entrega. 

465 UND TIRODOR 2,55 1.185,75 

57 

Sabão em barra, acondicionado 
em embalagem (barra) de 1 kg. 
Prazo de validade mínima de 18 
meses a contar da data de 
entrega. 

1200 UND RICO 4,80 5.760,00 

58 

Rodo tamanho grande medindo 
60 cm com cabo roscável 
revestido em plástico, encaixe 
plástico resistente. 

40 UND LIMPAMANIA 14,45 578,00 

59 

Sabão em pó, podendo ser usado 
em todos os tipos de tecidos, 
acondicionado em PACOTE de 
500g. Prazo de validade mínima 
de 24 meses contado da data de 
entrega. 

740 PCT ECONÔMICO 2,60 1.924,00 

60 

Saco para coar café - modelo 
médio. 2 cm de diâmetro (boca), 
17 cm tecido coador por 20 cm 
de altura e 03 x 0,5 cm de 
largura x espessura do cabo. 

30 UND ECOTÊXTIL 4,65 139,50 

61 
Saco polietileno, plástico 
resistente com capacidade de 30 
kg 

600 UND PLASJOPE 1,45 870,00 

62 

Saco polietileno, plástico 
resistente com capacidade de 02 
kg. PACOTE com 100 
unidades. 

15 PCT PLASJOPE 5,75 86,25 

63 

Saco polietileno, plástico 
resistente com capacidade de 01 
kg. PACOTE com 100 
unidades. 

15 PCT PLASJOPE 4,65 69,75 

64 
Saco para lixo, 15 litros. 
PACOTE com 20 sacos. 

1200 PCT ORLEPAST 1,55 1.860,00 

65 
Saco para lixo, 30 litros. 
PACOTE com 10 Sacos. 

1200 PCT ORLEPAST 1,55 1.860,00 

66 
Saco para lixo, 50 litros. 
PACOTE com 10 sacos. 

1000 PCT ORLEPAST 1,55 1.550,00 

67 
Saco para lixo, 100 litros. 
PACOTE com 5 sacos. 

1500 PCT ORLEPAST 1,55 2.325,00 
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68 
Tapete tear trançado em malha, 
cores diversas. 

30 UND ARTEX 14,75 442,50 

69 
Touca descartável em TNT. 
PACOTE com 100 unidades 

10 PCT FORT HEALTH 19,75 197,50 

70 Vassoura de aço 22 dentes. 15 UND TRAMONTINA 46,95 704,25 

71 
Vassoura de cipó com 12 
unidades. 

10 UND ARTESANAL 18,60 186,00 

72 

Vassoura de piaçava nº 5 com 
cabo roscável revestido em 
plástico, encaixe de plástico 
resistente. Pacote com 12 
unidades. 

30 UND CONDOR 8,35 250,50 

73 

Vassoura sintética, reforçada 
com cabo roscável revestido em 
plástico, encaixe plástico 
resistente. 

30 UND 
TOQ PLURI 

CANTO 
8,85 265,50 

Valor Total R$: 57.269,30 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
1. O valor deste contrato, é de R$: 57.269,30 (cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e trinta centavos). 
2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 18/2022 SRP, 
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais 
normas vigentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
4.1. É vedado à CONTRATADA: 
4.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
4.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 24 de março de 2022 extinguindo-se em 30 de 
dezembro de 2022, 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 E DA CONTRATADA 
6.1. São obrigações da Contratante: 
6.1.1 Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução dos 
produtos, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente 
identificados com crachá ou outra identificação da Licitante; 
6.1.2 Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
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6.1.3 Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução do contratado e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
6.1.4 Proceder à conferência das notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo delas, à entrega dos 
produtos; 
6.1.5 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato, mediante Nota de Empenho; 
6.1.6 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 
mínimos constantes no ANEXO I deste Edital; 
6.1.7 Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 
cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
6.1.8 Prestar todas as informações e/ou esclarecimento que venham a serem solicitadas pelos 
técnicos da CONTRATADA; 
6.1.9 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contratado por intermédio da comissão ou gestor 
designado para este fim, de acordo com art. 67 da Lei Federal nº 8666/93; 
6.1.10 Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a 
efetiva entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 
6.1.11 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem 
o objeto deste termo a serem recebidos; 
6.1.12 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição dos 
produtos que compõem o objeto deste Edital. 
6.2. À CONTRATADA caberá: 
6.2.1 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; 
6.2.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
6.2.3 Assumir, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados ao 
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
6.2.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. O fornecimento do objeto, pela contratada, ocorrerá de acordo com a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, por meio da ordem de fornecimento por ela emitida. 
7.2 Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita em 
até 02 (dois) dias, no local mencionado no item 7.4 no período compreendido entre às 08h até 13h, 
de segunda a sexta feira, em dias de efetivo expediente no órgão; 
7.3 Excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, a entrega poderá ser realizada em dia e 
horário adverso ao mencionado no item 7.4. 
7.4 Os produtos deverão ser entregues no Setor da Almoxarifado que fica localizado na Rua 
Athanásio Cardoso s/n – Bairro: São Miguel – Augusto Corrêa/PA – CEP: 68.610-000. 
7.5 Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de 
responsabilidade do fornecedor; 
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7.6 Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinente 
à matéria, bem como, às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle 
de qualidade do objeto fornecido; 
7.7 Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas neste 
item, deverá ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedência mínima 
de 48h, e aceito pela Secretaria Municipal de Educação. 
7.8 Na entrega dos materiais, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, incluindo 
fabricante e marca dos produtos; 
7.9 Em caso de algum produto ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por escrito e com 
antecedência, dentro do prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro produto com as 
mesmas especificações ou superior; 
7.10 O item que apresentar problemas quanto à validade, especificação e ou condições exigidas no 
procedimento licitatório, deverá ser substituído em até 24h após a notificação, dentro do prazo de 
validade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados; 
7.11 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem original, 
estar em perfeitas condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte e armazenamento, assim como prontos para serem utilizados; 
7.12 As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O 
recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor(a) responsável pela aceitação do objeto 
contratado; 
7.13 Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido 
neste Termo de Referência; 
7.14 Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) 
servidor(a) da Contratante responsável pelo recebimento; 
7.15 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido será realizado durante o recebimento dos 
produtos, juntamente com os documentos de regularidade fiscal; 
7.16 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a gestão poderá: 
a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis; 
b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
7.17 Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
consecutivos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
SEMED; 
7.18 A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação 
efetuada pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções 
e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo serão 
aplicadas as penalidades cabíveis; 
7.19 Os produtos que por sua natureza tenham em seu registro prazo de validade ou recomendações 
para uso em tempo preestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo descrito no referido 
produto, para o seu uso a contar da data da entrega. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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8.1. O acompanhamento, o atesto e a fiscalização da entrega do material será exercida por 
representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da entrega do material, dando ciência de tudo á CONTRATADA 
(Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e Art. 6º do Decreto 2.271/97), o mesmo será definido durante a 
elaboração do contrato; 
8.2. Com as seguintes obrigações:  
8.2.1. O fiscal deverá monitorar a entrega do material para evitar possíveis danos, devendo intervir 
para corrigir ou aplicar as sanções previstas no Contrato Administrativo, quando verificar um viés 
contínuo de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida; 
8.2.2. A fiscalização que trata esta Cláusula não inclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art.70 
da Lei nº 8.666/93, com suas alterações); 
8.2.3. Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização 
inerentes ao objeto Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o contratante, não 
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 
8.2.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 
9.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa, a Lei Orçamentária em 
vigor Exercício 2022–Atividade 0403.123610003.2.021 Manutenção do Salário Educação-QSE, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Atividade 
0403.121220016.2.019 Manutenção do Fundo Municipal de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, 
mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente e 
acompanhada da regularidade fiscal; 
11.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 
admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
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11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da 
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
11.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a 
resolução da causa ensejadora do impedimento; 
11.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com 
suas regularidades fiscal e trabalhista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
13.2.2. Multa moratória 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; 
13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos;  
13.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de 
Referência; 
13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
13.2.8. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
13.2.8.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
13.2.8.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
13.2.8.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.2.8.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados; 
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 
13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente; 
13.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 
13.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil; 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade; 
13.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR; 
13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 
13.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
14.4.3. Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REAJUSTE 
15.1. O contrato poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993. 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o prestador, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido. 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 
prestadores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
prestador, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Contratante poderá: 
I - Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 
do fornecimento; 
II - Convocar os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO 
16.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria; 
16.2. O prazo de validade e/ou garantia dos materiais não poderá ser inferior a 1 ano, contado a 
partir do recebimento dos produtos; 
16.3. Os materiais deverão estar em plena validade/garantia, observando-se ainda, além do prazo 
disposto neste termo, os prazos indicados pelos fabricantes; 
16.4. Os materiais deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das 
especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item; 
16.5. Não serão aceitos materiais com prazo de validade/garantia vencido ou com data de fabricação 
defasada; 
16.6. A empresa vencedora dos materiais será responsável pela substituição, troca ou reposição dos 
materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as 
especificações do edital; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
17.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 18/2022 SRP, cuja 
realização decorre da autorização do Sr. FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, 
e da proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO 
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de AUGUSTO CORRÊA, 
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. 

 
Augusto Corrêa/PA, 24 de março de 2022 

 
 
 
 

_________________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 31.094.573/0001-55 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

________________________________________ 
FABRICIO JOSÉ MATOS DA CUNHA 

CNPJ: 03.786.930/0001-00 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
1.___________________________ 
 
2.___________________________ 
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