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 CONTRATO  

Contrato nº 266/2018–PMM/SEMED, originário da Pregão Presencial 

Nº 5/20182506-01-PP-SRP-PMM/SECEL 

Processo Administrativo nº 190318-01/2018– PMM/SECEL 

 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICI 

PIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA E A 

EMPRESA BR FERNANDES EIRELI, 

CONSOANTE ASCLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

SEGUINTES: 

 

O MUNICIPIO DE MARITUBA, CNPJ 01.611.666/0001-49, situada à Rodovia Br-316, s/nº, 

Km 13, Centro, Marituba-PA, CEP 67200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 sediada na Rua Fernando Guilhon 

n°5330 – Centro – Marituba – Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª KÁTIA 

CRISTINA DE SOUZA SANTOS, RG nº 2214742 SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, domiciliada e 

domiciliada na Passagem Mucajá nº213, Bairro: Sacramenta, CEP 66120-080, doravante denominada 

CONTRATANTE, e do outro lado à empresa BR FERNANDES EIRELI, pessoa jurídica de 

Direito Privado, CNPJ Nº 23.190.681/0001-01, com sede sito à rua Tapajós, nº 100, bairro 

Coqueiro, CEP:67.113-535, na cidade de Ananindeua, Estado do Pará, representada, neste 

ato, por  legal, Blena Rodrigues Fernandes, portadora do RG nº 3658370 SSP/PA e CPF 

nº 685.744.282-72, brasileiro(a), estado civil, profissão, residente e domiciliada na Rua 

Tapajós, nº 100, Bairro: Coqueiro no Município de Ananindeua, Estado do Pará, 

CEP:685.744.282-72, denominada simplesmente de CONTRATADA, ajustam para as 

finalidades e sob as condições declaradas e reciprocamente aceitas o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS SERVIÇOS 

DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA 

ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Os recursos para atender as despesas constantes do presente Pregão Presencial para 

Registro de Preços serão provenientes da seguinte dotação: 

Exercício 2018. 

Ficha: 187 

Exercício: 2018 

Fonte do Recurso: 0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação-SEMED 

Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000–Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, 

é de R$ R$ 950.580,00 (Novecentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Oitenta Reais), conforme 

planilha abaixo: 

ITENS TIPO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 Piso Elevado com 140mm de altura M² 500 R$ 20,00 R$ 10.000,00 

2 Palco Coberto (12,00M X 8,00M) UN 2 R$ 10.200,00 R$ 20.400,00 

6 Estande Construído 5X10 UN 1 R$ 23.900,00 R$ 23.900,00 

7 Climatização com ar condicionado UN 2 R$ 2.750,00 R$ 5.500,00 

8 
Climatização com ar condicionado em 
Split 

UN 7 R$ 7.100,00 
R$ 49.700,00 

9 
Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 
10,00M x 10,00M LOUNGE 

UN 5 R$ 6.300,00 
R$ 31.500,00 

10 Estrutura para Galpão M² 300 R$ 55,00 R$ 16.500,00 

11 
Grupo Gerador com Capacidade de 180 
kva 

DIÀRIA 9 R$ 3.000,00 
R$ 27.000,00 

12 
Grupo Gerador com Capacidade de 125 
kva 

DIÁRIA 9 R$ 2.750,00 
R$ 24.750,00 

15 Camarote 8,00M x 6,00M UNIDADE  3 R$ 5.900,00 R$ 17.700,00 

18 ILUMINAÇÃO -Pequeno Porte DIARIA 9 R$ 2.700,00 R$ 24.300,00 

19 ILUMINAÇÃO -Médio Porte DIARIA 9 R$ 3.900,00 R$ 35.100,00 

20 ILUMINAÇÃO -Grande Porte DIARIA 9 R$ 6.350,00 R$ 57.150,00 

21 ILUMINAÇÃO -Extra Grande Porte DIARIA        9 R$ 7.900,00 R$ 71.100,00 

22 Efeitos Especiais DIARIA 3 R$ 1.950,00 R$ 5.850,00 

27 Palco Coberto (12,00M X 8,00M) UN 2 R$ 10.200,00 R$ 20.400,00 

28 Estande Básico 3x3  UN 21 R$ 380,00 R$ 7.980,00 

29 Estande Fechado 5X5 UN 10 R$ 1.900,00 R$ 19.000,00 

30 
Estande Fechado com ½ Parede em 
Vidro 6X6 

UN 1 R$ 4.000,00 
R$ 4.000,00 

31 Estande Construído 5X10 UN 1 R$ 23.900,00 R$ 23.900,00 

32 Climatização com ar condicionado UN 8 R$ 2.750,00 R$ 22.000,00 

33 
Climatização com ar condicionado em 
Split 

UN 20 R$ 7.100,00 
R$ 142.000,00 

34 
Cobertura em Tenda com LonaVinílica 
10,00M x 10,00M LOUNGE 

UN 2 R$ 6.300,00 R$ 12.600,00 

35 Estrutura para Galpão M² 500 R$ 55,00 R$ 27.500,00 

39 
Barracas Padronizadas desmontáveis 
3M X 2M 

UNIDADE  25 R$ 350,00 
R$ 8.750,00 

40 Camarote 8,00M x 6,00M UNIDADE  3 R$ 5.900,00 R$ 17.700,00 

47 Efeitos Especiais DIARIA 9 R$ 1.950,00 R$ 17.550,00 

50 Decoração SERVIÇO 3 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 

     51 Palco Coberto (9,00M x 6,00M) UN 2 R$ 5.900,00 R$ 11.800,00 

54 Praticáveis Modulados UN 18 R$ 240,00 R$ 4.320,00 

55 Palanque Descoberto 12,00M x 5,00M UN 5 R$ 6.700,00 
R$ 33.500,00 
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56 Cerca Modulada de Isolamento METROS 450 R$ 24,00 R$ 10.800,00 

57 Climatizadores Evaporativos UN 24 R$ 480,00 R$ 11.520,00 

58 Climatizadores Evaporativos UN 24 R$ 315,00 R$ 7.560,00 

59 
Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 
4,00M x 4,00M 

UN 30 R$ 510,00 
R$ 15.300,00 

62 Camarim Climatizado M² 90 R$ 120,00 R$ 6.000,00 

63 Banheiro Químico DIÀRIA 80 R$ 200,00 R$ 16.000,00 

64 Banheiro Químico PNE DIÀRIA 20 R$ 330,00 R$ 6.600,00 

65 
Grupo Gerador com Capacidade de 80 
kva 

DIÁRIA 9 R$ 2.000,00 
R$ 18.000,00 

67 Cabine de Som 3M X 3M UN 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 

68 Estrutura de Fly 2,00M x 10,00M UN 5 R$ 2.400,00 R$ 12.000,00 

69 Pórtico em Box truss METROS 100 R$ 112,00 R$ 11.200,00 

70 Som pequeno porte 1 DIARIA 4 R$ 1.550,00 R$ 6.200,00 

     R$ 950.580,00 

Novecentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Oitenta Reais 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos à contratada serão realizados através de crédito em conta corrente junto 

à Agência bancária, constante da proposta de preços, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

realização dos serviços contratados e apresentação de nota fiscal, condicionados ao atesto 

definitivo de recebimento dos serviços prestados. 

4.2. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da contratante, CNPJ nº., 

o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, indicando-se ainda 

os itens locados. 

 

4.3. Fica obrigada a contratada a apresentar, no mínimo, junto a nota fiscal/fatura, provas de 

Regularidade com a Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

4.3.1. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta 

efetuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na 

pendência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de 

conformidade com os serviços executados e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito 

a alteração de preços ou compensação financeira; 

 

4.3.2. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, 

será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em 

permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa 

prevista em cláusula contratual. 

 

4.3.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CON-

TRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da 

CONTRATANTE; 
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4.4. No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada 

necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao 

estipulado no presente contrato. 

 

4.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares, seja por haver erro na 

fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, o decurso do prazo 

para pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas, caso em que não será devida nenhuma atualização financeira. 

 

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

 

4.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no Contrato, 

as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 

limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser registrados 

por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os serviços serão executados sob demanda e de acordo com o solicitado pela Secretaria 

contratante e terão como parâmetro os eventos a serem realizados. 

5.2. Os locais serão previamente designados pelo órgão contratante e devidamente informado 

à CONTRATADA, com a antecedência necessária à montagem da estrutura de atendimento 

(mínima de 5 DIAS ÚTEIS), através da emissão da ordem de serviço. 

5.3. A contratante poderá solicitar qualquer item, em qualquer volume, com um prazo mínimo 

de (5 DIAS UTEIS). 

5.4. O prazo de execução será estabelecido pela contratante, mediante observância das datas de 

realização dos eventos, disponibilizadas à CONTRATADA com a antecedência necessária de 

forma a permitir a montagem da estrutura, após assinatura do Instrumento de Contrato. 

5.5. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários, adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços, 

objeto deste instrumento, observando as descrições constantes do ANEXO A. 

5.6. As ferramentas, equipamentos e materiais empregados na execução dos serviços serão 

de responsabilidade da contratada. 

 

5.7. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem 

deverão ter sua reposição imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como 

subterfúgio para o descumprimento de qualquer exigência contratual ou inobservância das 

disposições constantes deste instrumento. 

 

5.8. A contratada deverá dispor aos seus prepostos, todos os equipamentos de proteção 

individual necessários à execução dos serviços contratados, de acordo com o previsto nas 

normas do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 
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5.9. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de 

trabalho que envolva prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal de todo o 

equipamento e assistência necessária à execução dos serviços contratados. 

 

5.10. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os 

Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com 

o previsto nas normas do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de 

segurança. 5.11. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços 

deverão ser de primeira qualidade, bem como deverá ser empregada a mais apurada técnica, 

comprovada eficiência para o fim a que se destina. 

 

5.12. Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais, equipamentos diferentes dos 

especificados sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e/ou fiscalização. 

 

5.13. A CONTRATADA, quando da execução dos serviços, deverá manter os locais de trabalho 

desobstruídos e bem sinalizados, quando for o caso, de maneira a não comprometer a segurança 

daqueles que ali trafegam, inclusive no passeio do logradouro e via pública. 

 

5.14. A contratada é responsável pela qualidade e segurança dos serviços. Não serão aceitos 

serviços que estiver com falhas, defeitos ou inacabados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.2. O prazo de validade do presente contrato será a partir da data da assinatura até 30 de 

abril de 2019, podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57 da Lei nº 8.6666/93 e suas 

alterações, a exclusivo critério da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com 

o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos serviços com as especificações solicitadas. 

 

7.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor (a) designado (a) pela 

autoridade competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

perfeita condição técnica do objeto contratado. 

 

7.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto 

à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 

 

7.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e 

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso 

se faça necessário. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 

conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
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8.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 

 

8.2.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos neste 

sub item, não transfere à Contratante, responsabilidade por seu pagamento nem poderá 

onerar o objeto do CONTRATO; 

 

8.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

 

8.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 

 

8.5. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da 

execução dos serviços objeto do CONTRATO que a CONTRATANTE, considerar imperfeitos; 

 

8.6. A CONTRATADA é obrigada a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer 

alteração que, porventura venha a sofrer em seu contrato social; 

 

8.7. A CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 

CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as 

demais previstas em Lei ou regulamento; 

 

8.8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 

prevista na Lei Federal nº 8.666/93; 

 

8.9. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum 

compromisso assumido por aquela com terceiros. 

 

8.10. Cabe a CONTRATADA, arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, funcionários, 

preposto ou representante ao Município do Marituba ou a terceiros decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

 

8.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos 

serviços ora contratados, que serão, no mínimo, os constantes de sua proposta, para o 

cumprimento dos prazos contratuais, dentro das especificações técnicas. 

 

8.12. Assumir e promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de 

todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, 
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vigentes na data de assinatura do instrumento contratual, sobre a realização dos serviços, ora 

contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se 

inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de 

ausência de débitos para com os órgãos públicos. 

 

8.13. Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou defeitos 

em virtude de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, serão sob exclusiva e integral responsabilidade da 

Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem importar em alteração do prazo contratual. 

 

8.14. Iniciar os serviços sob demanda da Secretaria contratante, após emissão da ordem de 

serviço. 

 

8.15. A contratada deverá manter infraestrutura e unidades de forças de trabalho suficientes, 

visando atender com celeridade às solicitações referentes às obrigações contratuais. 

 

8.16. A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), que será 

o responsável local pela relação entre a Contratante e a Contratada. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em razão de 

alterações, modificações ou acréscimos necessários, ficará inteiramente sob 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

9.2. À CONTRATNTE, fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento 

a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos 

aplicados. 

 

9.3. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de 

infração decorrente da execução do Contrato. 

 

9.4. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução 

dos serviços, objeto do instrumento contratual, após atesto de recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a 

Administração poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as 

seguintes sanções: 

 

I - advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o 

descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção; 

 

II – multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

serviços solicitados e não executados; 
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b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das 

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das 

especificações contratadas; 

 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso 

III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

IV - 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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública Estadual pelos 

prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do artigo 38, IV, do Decreto nº. 

45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência 

na prática do ato conforme discriminado a seguir: 

 

11.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 

licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 

graves ao Município; 

 

11.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 

infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo; 

 

11.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido, contados da data de sua convocação; 

 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
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11.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 

 

11.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do contratado faltoso; 

 

11.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 

contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

 

11.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 

11.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas; 

 

11.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 

disposições legais citada; 

 

11.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 

a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do serviço e 

da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 da 

Lei 8.666/1993. 

 

12.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas em 

descordo com as pré-estabelecidas. 

 

12.3. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um(a) servidor(a) 

designado(a) pela contratante, ao (a) qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e 

as deficiências verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço, de 

tudo dando ciência a Contratada, conforme procedimentos estabelecidos no Contrato. 

 

12.4. O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado visando 

o acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato. 

 

12.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Contrato, Termo de Referência e Edital. 

 

12.6. A fiscalização da Contratada terá livre acesso aos locais onde serão prestados os 

serviços contratados. 
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12.7. O fiscal do contrato deverá verificar a conformidade da mão-de-obra e do material utilizado 

na execução dos serviços através de documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

dos mesmos e de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta. 

 

12.8 A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer 

irregularidade, inclusive perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, não implicando em 

corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos e de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS 

13.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na 

alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados 

no mercado. 

 

13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do 

art. 65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório; 

 

13.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, será apurado em 

processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do 

art. 65, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstos 

nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93; 8.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato 

unilateral e escrito da administração, independentemente de interpelação ou notificação 

judicial, bastando para isso uma comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos 

previstos no artigo 78, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

15.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Secretaria de Educação, da Prefeitura e 

na imprensa Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 

 

15.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam 

o presente Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que 

produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição 

de eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo preço e 

nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão. 

16.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, 

de modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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16.3. Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser 

considerado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 

16.3.1. A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação; 

 

16.3.2. Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marituba, com renúncia de qualquer outro mais 

privilegiado para qualquer questão emergente do presente contrato. 

 

17.2. E, por assim estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma: 

 
  
Marituba-PA, 03 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA 

CONTRATANTE 
 

 
 
 
 

BR FERNANDES EIRELI  

CNPJ Nº 23.190.681/0001-01 

Blena Rodrigues Fernandes  

CPF nº 685.744.282-72. 

Representante. 

 

 

TESTEMUNHAS:  
1.___________________________________________________  
Nome:  
CPF:  
 
 
2.___________________________________________________  
Nome:  
CPF 
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