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CONTRATO Nº 03/2018 – PP-SRP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA DE 

INHANGAPI-PA E A EMPRESA 

GUARA LTDA - ME NOS 

SEGUINTES TERMOS: 

 

A CÂMARA DE INHANGAPI, com endereço a Avenida Hernane Lameira, 377, Centro, 

CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 34.824.094/0001-35, neste ato 

representada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, O Sr. Dacivaldo Ferreira dos Santos, 

portador do CPF Nº 401.332.142-49, residente e domiciliada na Vila de Petimandeua, S/Nº, 

Inhangapi/Pa, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GUARA LTDA - 

ME, com sede na Rodovia Arthur Bernardes, Nº 21, Bairro: Telegrafo, CEP: 66.115-000, 

Belém/Pa e inscrita no CNPJ sob nº 04.387.822/0001-28, representado pela Sra. Rita de 

Cassia Seixas, portador do RG: 2372008 PC/PA, CPF nº 236.139.552-53, residente em 

Belém/Pa, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, 

decorrente do Pregão Presencial - SRP nº 001/2018, do tipo menor preço por item, 

constante do Processo nº 2018.0001.01, sujeitando-se, o Contratante e a Contratada, às 

normas da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, Lei 10.520 de 17.07.2002, 

mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1 - Constitui objeto do presente contrato Aquisição de Material de Expediente e Limpeza, 

conforme descrição do objeto – ANEXO II do Edital do Certame - Termo de Referência, 

para o período de 12 (doze) meses. 

2 - São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do 

Pregão Presencial - SRP nº 001/2018 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada 

e demais peças que constituem o Processo nº 2018.0001.01. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 – Garantir a entrega dos produtos com pontualidade na forma estabelecida neste 

instrumento; 

2 – Garantir a entrega dos produtos de forma imediata, mediante documento de requisição. 

3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

4 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em até 25% (vinte 

e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

5 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

2 – Rejeitar a entrega dos produtos que não atendam às especificações constante do Anexo I 

do Edital; 

3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, através da 

entrega dos produtos; 

4 – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na 

entrega dos produtos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

1 - O valor do presente Contrato é de R$-64.758,92 (sessenta e quatro mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), estando nele incluídos todos os custos, 

impostos, e demais encargos incidentes, considerando os preços relacionados na planilha 

abaixo, os quais foram cotados na Proposta de Preços da Contratada, conforme tabela 

abaixo. 

 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÕES UNID QTD MARCA VALOR UNIT. V. TOTAL 

01 ÁGUA SANITÁRIA 

AGUA SANITÁRIA base 

hipoclorito de sódio,  concentração 

mínima  de  2%  de cloro ativo. 

Registrado na ANVISA. 

Embalagem plástica, contendo o 

nome do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Embalagem: caixa  com 12x1 frasco 

com 1000 ml 

UNID 480 BRAMIX R$    1,95 R$        936,00 

02 
ALCOOL ETÍLICO 

LÍQUIDO 

ALCOOL        ETÍLICO        

LÍQUIDO, hidratado, 96º, 

Certificado INMETRO e Norma  

ABNT NBR 5991; Embalagem tipo 

frasco plástico contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.  Embalagem: 

frasco com 1000 ml, caixa com 12. 

UNID 480 SOL R$    8,50 R$    4.080,00 

03 ÁLCOOL GEL 

ÁLCOOL GEL, Material: álcool 

etílico hidratado  46º  INPM,  Tipo:  

gel sanitizante, Aplicação: produto 

limpeza doméstica, Características 

Adicionais: neutralizante, 

espessante e grau cosmético, 

registro no Ministério da Saúde.  

Embalagem: frasco  de  500  ml, 

caixa com 12.  

UNID 480 SOL R$    7,80 R$    3.744,00 

04 
BALDE DE PLÁSTICO 

C/ ALÇA 

BALDE  DE  PLÁSTICO,  em  

material plástico, polietileno de alta 

densidade, resistência a impacto, 

paredes e fundos reforçados no 

encaixe da alça, c/ alça zincada em 

aço, c/capacidade aproximada de 5 

litros.  

UND 36 POLIUTIL R$  10,45 R$        376,20 

05 CESTO DE LIXO 

CESTO  DE  LIXO,  formato  

cilíndrico, confeccionado em 

polipropileno, c/ tampa basculante,  

medindo  aproximadamente 85  cm 

x  60  cm,  com identificação do 

produto e marca do fabricante, 

c/capacidade aproximada de 100 

litros.  

UND 36 POLIUTIL R$  93,00 R$    3.348,00 

06 COPO DESCARTÁV EL 

COPO DESCARTÁVEL,  de 

plástico poliestireno resistente para 

água, com capacidade para 200 ml, 

pacote com 100 unidades, 

acondicionados em caixas com 

2.500 unidades.  

CX 192 COPOBRAS R$  73,00 R$  14.016,00 

07 COPO DESCARTÁV EL 

COPO DESCARTÁVEL,  de 

plástico poliestireno, resistente para 

café, com capacidade para 50 ml, 

pacote com 100 unidades, 

acondicionados em caixas com 

2.500 unidades.  

CX 100 
COPOBRAS 

 
R$  69,00 R$    6.900,00 

08 
DESENTUPI DOR DE 

VASO SANITÁRIO 

DESENTUPIDOR         DE         

VASO SANITÁRIO, com bocal de 

borracha, preto, com cabo de 

madeira, medindo 60 cm.  

UND 10 
SHANGRIL

A 
R$  15,50 R$        155,00 

09 DESINFETA NTE 

DESINFETANTE:    Categoria     

básica restrita ao uso puro, princípio 

ativo clorato  alquil.  Benzil  

amônio, composição básica monil 

fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, 

essência, corante e outras substancia 

químicas permitidas, composição 

aromática lavanda, para limpeza 

GL 15 FC R$  17,50 R$        262,50 
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geral e pesada e conservação de 

área, acondicionado em embalagem 

plástica, galão contendo 5 litros. 

10 
DESODORIZ ADOR DE 

AMBIENTE 

DESODORIZADOR  DE  

AMBIENTE, em forma de aerossol, 

fragrância agradável, não contendo 

clorofluorcarbono-CFC, Registro no 

Ministério da Saúde. Embalagem 

contendo o nome do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade 

em frasco de alumínio com 

conteúdo de 360 ml e peso líquido 

de 240 gramas. 

UND 120 ULTRA R$    9,80 R$    1.176,00 

11 
DESODORIZ ADOR 

SANITÁRIO 

DESODORIZADOR SANITÁRIO, 

tipo Pedra Sanitária: forma 

arredondada, com suporte, 

fragrância variada, em consistência 

solida, composto de 

paradicorobenzeno, acondicionado 

em caixa com 12 unidades. 

CX 120 NAFT R$  11,70 R$    1.404,00 

12 

DETERGENT E 

LÍQUIDO P/ LAVAR 

LOUÇA 

DETERGENTE LÍQUIDO, neutro 

ph 5,5 a 8,5, concentrado, inodoro, 

biodegradável, para lavagem de 

utensílios de copa e cozinha, com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade, 

embalagem com 500 ml, caixa com 

12.  

CX 3 FC R$  22,00 R$          66,00 

13 
ESCOVA DE VASOS 

SANITÁRIOS 

ESCOVA  DE  VASOS  

SANITÁRIOS, para limpeza de 

vaso sanitário com base definida, 

em plástico resistente, 

confeccionada  c/  cerdas  próprias, 

tamanho aproximado 10 cm.  

UND 5 CONDOR R$    4,20 R$          21,00 

14 
ESCOVA PARA 

LIMPEZA 

ESCOVA PARA LIMPEZA, com 

cerdas 100% de polipropileno e 

base 100% de plástico com medida 

aproximada de 15 cm. 

UND 10 CONDOR R$    2,70 R$          27,00 

15 ESPANADOR 

ESPANADOR,      confeccionado    

  em polipropileno de alta 

densidade, medindo 

aproximadamente 19 cm x 47 cm, 

com cabo de aproximadamente 200 

cm.  

UND 3 CONDOR R$  25,50 R$          76,50 

16 
ESPONJA DE LÃ DE 

AÇO 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, 

Composto de aço carbono, formato 

anatômico, abrasividade média, 

aplicação em utensílios domésticos 

acondicionado pacote com 08 

unidades. 60g.  

PCT 20 BRILHO R$    1,35 R$          27,00 

17 
ESPONJA PARA 

LIMPEZA 

ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo 

dupla face composta de poliuretano 

e fibra sintética com material 

abrasivo com função bactericida 

medindo aproximadamente  

110x70x21  mm, pacote com 8. 

PCT 20 BRILHO R$    4,35 R$          87,00 

18 FLANELA 

FLANELA, para limpeza 100% 

algodão medindo   

aproximadamente   40x60cm, para 

uso geral.  

UND 40 ITATEX R$    1,40 R$          56,00 

19 FORMICIDA 

FORMICIDA,  eficaz  contra  todas  

as formigas cortadeiras, em 

embalagens spray de 100 ml, 

apresentados em caixa com 12 

unidades. 

CX 20 ULTRA R$  95,80 R$    1.916,00 

20 FÓSFORO 

FÓSFORO,  de  segurança  em  

madeira 100% reflorestada 

apresentados em caixinhas c/40 

unidades, embalados em pacotes 

c/10 unidades. 

PTC 50 PARANÁ R$  28,50 R$    1.425,00 
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21 
GUARDANA PO DE 

PAPEL 

GUARDANAPO DE PAPEL, 

medindo 23x23cm em folha dupla 

tipo liso, extra branco, conforme 

norma iso - embalagem c/ 50 unid. 

PCT 144 NAPS R$    1,18 R$        169,92 

22 
INSETICIDA TIPO 

SPRAY 

INSETICIDA TIPO SPRAY, sem 

cheiro, não contendo 

clorofluorcarbono-CFC, a base de 

água, de baixa toxidade, com 

registro na ANVISA/MS. 

Embalagem contendo o nome do 

fabricante, indicação para uso 

doméstico, data de fabricação e 

prazo de validade. Embalagem: 

frasco de 300 ml. 

UND 24 MAT R$    9,50 R$        228,00 

23 
LIMPA VIDROS 

LÍQUIDO 

LIMPA VIDROS LÍQUIDO, 

Embalagem contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação, prazo 

de validade. Ser notificado na 

ANVISA. Embalagem: frasco  com 

500  ml,  acondicionado em caixa 

com 12 frascos.  

CX 2 SOL R$  36,50 R$          73,00 

24 LUSTRA MÓVEL 

LUSTRA   MOVEIS,   Emulsão    

aquosa cremosa, perfumado, para 

superfície em geral (exceto piso) 

composto: Zcera, silicone, solvente, 

emulsificante, conservante, 

sequestrante, perfume e agua, 

embalado em frasco plástico - 

embalagem 500ml.  

UND 30 ATOL R$    6,50 R$        195,00 

25 LUVA PARA LIMPEZA 

LUVA PARA LIMPEZA, em látex 

de borracha natural, com 

revestimento interno, reforçada, 

formato anatômico, com superfície 

externa de alta sensibilidade ao tato, 

antiderrapante, cor clara, lubrificada 

com pó bio-absorvível. Tamanho 

PEQUENA. Contendo lote  e data 

de fabricação e prazo de validade, 

estar em conformidade com as 

normas da ABNT NBR 13.393. 

PAR 40 MUCAMBO R$    3,70 R$        148,00 

26 LUVA PARA LIMPEZA 

LUVA PARA LIMPEZA, em látex 

de borracha natural, com 

revestimento interno, reforçada, 

formato anatômico, com superfície 

externa de alta sensibilidade ao tato, 

antiderrapante, cor clara, lubrificada 

com pó bio-absorvível. Tamanho 

MÉDIA. Contendo lote e data de 

fabricação e prazo de validade, estar 

em conformidade com as normas da 

ABNT NBR 13.393.  

PAR 10 MUCAMBO R$    3,70 R$          37,00 

27 
MANGUEIR A PARA 

JARDIM 

MANGUEIRA PARA JARDIM, 

flexível e de baixa dureza, de ½” em 

plástico resistente, com engates 

rápidos e esguichos, c/ 30 metros de 

comprimento. 

UND 5 GLOBAL R$  58,90 R$        294,50 

28 

MÁSCARA 

PROTETORA CLASSE 

PFF1 

MÁSCARA   PROTETORA   

CLASSE PFF1, peça semifacial 

filtrante para poeiras e névoas 

orgânicas, com formato dobrável, 

com solda ultrassônica em todo seu 

perímetro. As laterais possuem 

saliências em que são fixadas, 

através de dois grampos metálicos 

(um de cada lado), as pontas de dois 

tirantes elásticos. 

UND 10 3M R$    6,80 R$          68,00 

29 PÁ DE LIXO 

PÁ DE LIXO, em polietileno 

medindo 300mm x 280mm x 

125mm, cabo longo de madeira 

revestido com plástico medindo 

aproximadamente 150 cm. 

UND 10 BRASIL R$    6,30 R$          63,00 

30 
PANO DE COPA PARA 

COZINHA 

PANO  DE  COPA  PARA  

COZINHA, 100% algodão, em 

cores claras, com costura nas 

laterais, resistentes, com dimensões 

aproximadas de 70x40cm. 

UND 100 ITATEX R$    3,80 R$        380,00 
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31 
PANO DE LIMPEZA P/ 

PISO 

PANO DE LIMPEZA P/ PISO, 

fabricado em algodão cru, alvejado, 

tipo saco, reforçado medindo 

aproximadamente 80 x 60cm. 

UND 80 ITATEX R$    3,70 R$        296,00 

32 PANO DE LIMPEZA 

PANO  DE  LIMPEZA,  multiuso,  

pano para limpeza, composto de 

fibra de viscose e látex sintético, e 

agente bactericida, medindo 33 x 60 

cm, em pacote com 5 unidades. 

PCT 80 ITATEX R$    3,50 R$        280,00 

33 PAPEL ALUMINIO 

PAPEL ALUMINIO, em rolo, 

medindo 30 cm x 4m, apresentado 

em caixa com 12 unidades. 

CX 10 BOREDA R$  34,00 R$        340,00 

34 PAPEL ALUMINIO 

PAPEL ALUMINIO, em rolo, 

medindo 45 cm x 4m, apresentado 

em caixa com 12 unidades. 

CX 10 BOREDA R$  59,00 R$        590,00 

35 PAPEL FILME 

PAPEL  FILME,  em  rolo,  PVC,  

não toxico,    medindo    28    cm    

x    15m, apresentado em caixa com 

12 unidades. 

CX 10 BOREDA R$  34,00 R$        340,00 

36 PAPEL FILME 

PAPEL  FILME,  em  rolo,  PVC,  

não toxico,    medindo    28    cm    

x    30m, apresentado em caixa com 

12 unidades. 

CX 5 BOREDA R$  66,00 R$        330,00 

37 PAPEL HIGIÊNICO 

PAPEL  HIGIÊNICO,  Neutro  de  

fibra natural 100% celulósica e 

virgens, de 1ª qualidade, folhas 

simples picotadas e macias, cor 

extra branco, extra resistente, sem 

fragrância (neutro), de boa 

qualidade, conforme as normas do 

INMETRO, INPI e N.B.R. 

embalagem em pacote com 08 

unidades. 

PCT 240 SUBLIME R$    6,85 R$    1.644,00 

38 
PAPEL TOALHA EM 

ROLOS 

PAPEL TOALHA EM ROLOS, de 

fibra natural 100% celulósica, de 1ª 

qualidade, cor extra branco, extra 

resistente e de alta absorção com 

aproximadamente 60 folhas, pacote 

com 2 rolos. 

PTC 192 SCALA R$    4,55 R$        873,60 

39 
PAPEL TOALHA PARA 

BANHEIRO 

PAPEL TOALHA PARA 

BANHEIRO, de fibra natural 100% 

celulósica, de 1ª qualidade, cor extra 

branco, extra resistente e de alta 

absorção, Inter folhas, com 2 

dobras. Tamanho da folha de no 

mínimo 23x20cm. Embalagem: 

pacote com 1000x1 folhas. 

PCT 192 TEKA R$    9,55 R$    1.833,60 

40 
PORTA DETERGENT E, 

SABÃO E ESPONJA 

PORTA   DETERGENTE,   

SABÃO   E ESPONJA, 

confeccionado em aço cromado e 

plástico polipropileno. Composto de 

3 lugares, com medida aproximada 

de 6 x 25 x 10 cm. 

UND 5 TRILHA R$  27,50 R$        137,50 

41 POTE DESCARTÁV EL 

POTE DESCARTÁVEL, de 

poliestireno, não tóxico, não 

reciclado, na cor branca, com 

informação do fabricante e 

composição estampados na 

embalagem, com   capacidade   para 

  175   ml,   em embalagem de 

pacote com 50 unidades, 

apresentado em caixa com 1.000 

pacotes. 

CX 10 COPOBRAS R$  95,80 R$        958,00 

42 
PRATO DESCARTÁV 

EL 

PRATO         DESCARTÁVEL,       

  de poliestireno, não tóxico, não 

reciclado, na cor branca, com 

informação do fabricante e 

composição estampados na 

embalagem, medindo 15 cm de 

diâmetro em embalagem de pacote 

com 10 unidades, apresentado em 

caixa com 500 pacotes. 

CX 154 COPOBRAS R$  45,80 R$    7.053,20 

43 
PRENDEDOR DE 

ROUPA 

PRENDEDOR   DE   ROUPA,   

formato retangular, de  plástico, 

medindo 8  cm, apresentado em 

pacote com 12 unidades. 

PTC 96 TEOTO R$    4,00 R$        384,00 
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44 RATICIDA EM PÓ 

RATICIDA  EM  PÓ,  granulado,  

sem cheiro, com registro no 

Ministério da Saúde, contendo o 

nome do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Embalagem: sachê de 25g, 

acondicionado em caixa com 24 

unidades. 

CX 5 RATOX R$  47,00 R$        235,00 

45 
REMOVEDO R DE 

GORDURA 

REMOVEDOR       DE       

GORDURA, multiuso, 

especificação, conforme orientação 

da Anvisa deverá ter rotulo c/ nome 

do produto, do fabricante (c/ end. 

Completo, tel.), do técnico, aviso 

sobre os perigos e inf. de primeiros 

socorros, o rotulo não poderá estar 

rasgado, descolado, manchado ou 

com letras que não permitam a 

leitura. Apresentar no ato da entrega 

a fispq - ficha de informação sobre  

segurança de  produtos químicos, 

embalado garrafas plásticas de 1 

litro, apresentado em caixa com 12 

unidades. 

CX 2 VEJA R$  47,00 R$          94,00 

46 RODO P/ LIMPEZA 

RODO P/ LIMPEZA, cabo de 

plástico, base de plástico, medindo 

40 cm, com duas laminas de 

borracha. 

UND 10 BRASIL R$    8,00 R$          80,00 

47 SABÃO EM BARRA 

SABÃO  EM  BARRA,  para  

limpezas diversas, contendo um kg 

cada barra, apresentado em caixa 

com 12 cada, rotulo com 

informações sobre o produto, 

fabricante, responsável técnico, 

registro no ministério da saúde ou 

Anvisa. 

CX 5 ZEBÚ R$  48,80 R$        244,00 

48 SABÃO EM PASTA 

SABÃO EM PASTA, 

acondicionada em potes com 500g, 

embalado em caixa com 12 

unidades. 

CX 3 CRISTAL R$  57,50 R$        172,50 

49 SABÃO EM PÓ 

SABÃO  EM  PÓ,  Biodegradável  

para limpeza    pesada,    

acondicionado    em embalagem 

plástica com 500  g,  rotulo com 

informações sobre o produto, 

fabricante, responsável técnico, 

registro no ministério da saúde ou 

Anvisa, embalado em pacote com 

12 unidade. 

PCT 36 
ABSOLUT

O 
R$  23,50 R$        846,00 

50 SABONETE LÍQUIDO 

SABONETE    LÍQUIDO,    

concentrado neutro (ph entre 7,0 a 

8,0) diluição mínima de 1:15, 

comum para higienes das mãos, 

embalado em recipiente plásticos 

com 5 litros, apresentado em caixa 

com 12 unidade. 

CX 10 BRAMIX R$  23,50 R$        235,00 

51 SACOS PARA LIXO 

SACO PARA LIXO, de polietileno, 

com capacidade de 100 litros, 

apresentado em pacote com 100 

unidades. 

PCT 60 LIDER R$  38,80 R$    2.328,00 

52 SACOS PARA LIXO 

SACO PARA LIXO, de polietileno, 

com capacidade de 15 litros, 

apresentado em pacote com 100 

unidades. 

PCT 80 LIDER R$  18,80 R$    1.504,00 

53 SACOS PARA LIXO 

SACO PARA LIXO, de polietileno, 

com capacidade de 50 litros, 

apresentado em pacote com 100 

unidades. 

PCT 80 LIDER R$  18,90 R$    1.512,00 

54 SODA CÁUSTICA 

SODA     CÁUSTICA,     tipo     

escama embalada em potes de 300g, 

composta de hidróxido de sódio. 

Apresentada em caixas com 12 

unidades. 

CX 1 BRAMIX R$  55,50 R$          55,50 

55 TOUCA 

TOUCA,   tipo   cirúrgica,   

descartável, confeccionada em não 

tecido e com gramatura de 

20mg/m2. Deverá ser resistente, 

antialérgica, inodora e proporcionar 

ventilação, ter formato redondo ou 

sanfonado, bordas bem- acabadas, 

totalmente providas de elástico, que 

UND 100 
SHANGRIL

A 
R$    0,79 R$          79,00 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 – As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta: 

01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. 

3.3.90.30.00 Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

1 - O pagamento será creditado no prazo de 30 (trinta) dias, após recebimento da fatura 

devidamente atestada pelo setor competente, em cheque ou depósito na conta corrente do 

favorecido, após emissão de nota fiscal, a contar do recebimento definitivo, em favor do 

Contratado por meio de ordem bancária em conta corrente, devendo para isso ficar 

explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número da agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

2 - Será procedida consulta antes do pagamento a ser efetuado à contratada, para verificação 

da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na concorrência, 

cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente no órgão contratante em favor da contratada. Caso a mesma seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

4 - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura 

após a ocorrência. 

5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão ou fiscal 

designado pelo Gabinete, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste 

Contrato. 

 

proporcione fixação adequada à 

cabeça sem apertar, com proteção 

total dos cabelos. 

56 
VASSOURA DE 

JARDIM 

VASSOURA  DE  JARDIM,  em  

PVC, com 22 palhetas, tamanho 

grande, com cabo medindo 

aproximadamente 54,5cm (22''). 

UND 10 
TRAMONTI

NA 
R$  17,70 R$        177,00 

57 VASSOURA DE PELO 

VASSOURA  DE  PELO,  sintético  

de nylon, cabo de madeira, medida 

da base entre 24 a 27 cm, com base 

de madeira pintada, contendo rosca 

para cabo. 

UND 3 BRASIL R$    9,80 R$          29,40 

58 VASSOURA PIAÇAVA 

VASSOURA DE PIAÇAVA, tipo 

leque, cabo de madeira, medida da 

base 40 cm, com base de metal. 

UND 40 BRASIL R$    7,90 R$        316,00 

59 VASSOURA TIPO GARI 

VASSOURA  TIPO   GARI,   base   

de madeira, medindo 40 cm, com 42 

furos, cerdas sintéticas. 

Características Adicionais: 

montada, com cabo em madeira 

perfeitamente reto e lixado. 

UND 3 BRASIL R$  12,00 R$          36,00 

VALOR TOTAL 
R$ 64.758,92 
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CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

1 – O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto no Art. 57, §§ 1º e 2º 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

2 – O prazo para entrega dos produtos será de forma imediata, mediante apresentação de OF 

emitida por setor competente da Câmara. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Câmara Municipal de 

Inhangapi poderá garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

1.1 – Advertência; 

1.2 - multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por 

dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do 

contrato, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias 

corridos. 

1.2.1 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da 

data definida para o regular cumprimento da obrigação. 

1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura 

causados pela não execução parcial ou total do contrato. 

1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação 

assumida estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão. 

2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Gabinete do Presidente, e no caso 

de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a 

sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 

julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 

execução do Contrato até a data da rescisão. 

5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 

créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, 

além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
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1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos 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 Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do 

Artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

1 - O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Quadro de 

Avisos da CMI e no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 

sua assinatura. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO 

1 - As partes elegem a comarca de Inhangapi, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

conflitos que surgirem na execução do presente contrato. 

2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-

se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, 

sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme perante duas 

testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-

lo. 

 

Inhangapi – PA, 21 de Junho de 2018. 

 

 

 

 

Dacivaldo Ferreira dos Santos 

Presidente da Câmara de Inhangapi 

Contratante 

 

 

 

 

Guara Ltda - ME  

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1-______________________    2-________________________ 
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