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Contrato Administrativo nº 1/0042019 – PMM/SEMED  

Processo Administrativo nº 110219/2019 – PMM/SEMED 

  
   

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/0042019 – PMM/SEMED, 
QUE ENTRE SÍ CELEBRAM, DE UM LADO A PRFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE MARITUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA – SEMED, E 
DE OUTRO LADO A EMPRESA GIOVANELLI COMÉRCIO 
LTDA – EPP, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediada à Rodovia 
BR-316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 
27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no Município de 
Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, representada por sua Secretária, Sra. KATIA CRISTINA 
DE SOUZA SANTOS, portadora da Carteira de Identidade nº 2214742 – SSP/PA e CPF nº 
444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá, nº 213, Bairro: Sacramenta, CEP: 
66.120-080, na Cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado à empresa GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA – EPP, CNPJ N° 15.199.860/0001-73, 
localizada na Passagem Cabedelo, nº 484, Bairro Sacramenta, na Cidade de Belém, Estado do Pará, 
CEP: 66.120-320, de agora em diante denominada CONTRATADA representada pelo Sr. RANULFO 
DA SILVA VITAL, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 7420572 – 
PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.248.422-04, residente e domiciliado na Avenida 
Wandenkolk, nº 686, Bairro: Nazaré, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66.055-030, têm 
entre si justo e avençado, e celebram o presente instrumento, do qual são partes integrantes o 
Instrumento Convocatório da CARTA CONVITE Nº 002/2019 – PMM-SEMED e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais 
legislações pertinentes, mediante as cláusulas que se seguem 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

   
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento contratual o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS 
DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
MARITUBA – PA.    

  
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PCT 1208 R$ 23,85 R$ 28.810,80 

12 LIMPADOR DE MAMADEIRA GRANDE  UND 220 R$ 18,99 R$ 4.177,80 

21 OLEO DE AMENDOAS FRC 620 R$ 28,30 R$ 17.546,00 

25 
COLHER DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO 
DE BEBE 

UND 185 R$ 35,38 R$ 6.545,30 

26 
DEDAL DE SILICONE MASSAGEADORA DE 
BEBE 

UND 190 R$ 27,80 R$ 5.282,00 

27 ALGODÃO EM BOLA COM 90G PCT 200 R$ 15,80 R$ 3.160,00 

28 TERMÔMETRO DIGITAL UND 50 R$ 25,30 R$ 1.265,00 

   
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
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2.1 - Importa o presente contrato em R$ 66.786,90 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e 
seis reais e noventa centavos), conforme proposta comercial apresentada pela CONTRATADA na 
Carta Convite nº 002/2019 – PMM-SEMED e o pagamento será efetuado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sendo creditado em conta corrente da CONTRATADA através de 
Ordem Bancária, mediante a comprovação do fornecimento dos itens constantes na Cláusula 
Primeira, devendo ser emitida a Nota Fiscal/Fatura correspondente, expedida de acordo com a 
legislação fiscal vigente, contendo a discriminação dos itens. Não havendo documentos a regularizar 
ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente à 
data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal.   

   
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

   
3.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Carta Convite nº 002/2019 – PMM-
SEMED e Processo Administrativo nº 110219/2019 – PMM/SEMED, realizado com fundamento 
conforme a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006 e demais 
legislações pertinentes.   

   
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO 
RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1 - Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 10 (dez) dias após a Ordem de 
Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega deve ser feita conforme cronograma do 
Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba, localizado na 
Rua Jovelina Morgado, s/nº, Bairro: Novo, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, em dias úteis, previamente 
informado pela Diretoria de Ensino horário das 08 às 12 horas. A entrega dos materiais será de 
maneira parcelada e a Secretaria Municipal de Educação – SEMED considera oportuno e 
conveniente à entrega a partir do momento de sua solicitação; 

4.2 - Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação, dimensões, composição, data de fabricação, prazo de garantia e demais referências 
que permitam perfeita análise e aceitação. Os materiais deverão ter registro no órgão fiscalizador 
competente. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos materiais, bem como a 
indicação de sites na internet onde possam ser verificadas as características;  

4.3 - Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar junto à 
Contratada visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos materiais oferecidos; 

4.4 - Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da Contratante 
é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável pelo fornecimento 
de mão de obra para viabilizar o transporte; 

4. 5 - O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  
5.1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma Legal.   

5.2 – O Contrato será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a fim 
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de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre outras atribuições:  

a) Conferência e avaliação dos materiais;  
b) Pelo recebimento das notas fiscais/faturas, como também, realizar a devida conferência, para 
verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
5.2.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

   
6.1 - O presente Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 30 de junho de 
2019, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual período conforme Lei 
nº

 
8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, desde que haja 

interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

7.1 - Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma 
a garantir o pagamento das obrigações assumidas;  

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Instrumento Convocatório e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.3 - Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando 
local, data e horário observando as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus 
anexos; 

7.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

7.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

7. 7 - Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 

7. 8 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Instrumento Convocatório e seus anexos.    
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

8.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Instrumento Convocatório, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Instrumento Convocatório e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes: ao item, a quantidade, preços unitários e totais, a proposta, 
se for o caso; 

8.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.4 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

8.5 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.7 - Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 
natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os encargos sociais previstos na 
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora; 

8.8 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos 
materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

8.9 - Não se valer desta para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem 
utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos, em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 

8.10 - Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem transferência 

de responsabilidade ou subcontratação; 

8.11 - Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, o fornecedor 
substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado 
por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED;  

8.12 - Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 
Secretaria Municipal de Educação, bem como para atendimento a assistência técnica durante a 
garantia;  

8.13 - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes 
a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;  

8.14 - Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local de 

destino.   

   
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS   
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9.1 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos de sua competência, não transfere 
a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Contratante, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com a Contratante.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

   
10.1 - Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 

  

10.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

Contratante durante a vigência deste Contrato; 

  
10.1.2 - É expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração da Contratante;  

  

10.1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

   
11.1 - Para fazer face às despesas decorrentes deste Contrato, a Contratante utilizar-se-á da 

Funcional Programática: 

Exercício: 2019 

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: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário 
Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. 

Classificação Institucional: 02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – FUNDEB. 

Funcional Programática: 12.365.0048.2312.0000 – Manutenção das Creches – 40%. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 - O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) 
dias após o atesto da nota fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado 
pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

12.3 - Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o 
fornecimento;  
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12.4 - O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal 
perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de 
todos os meses:  

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  

12.5 - Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos materiais ora fornecidos, informações 
sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária 
especifica. 

12.6 - As notas fiscais devem vim acompanhadas da cópia do empenho. 

12.7 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho 
inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras 
circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até 
que a Contratada providencie as medidas saneando-as.  

12.8 - A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças do documento fiscal com as 
devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, nem 
deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada;  

12.9 - A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento 
efetuado;  

12.10 - O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária, 
indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº 3860-1, Conta Corrente nº 21415-6, Banco do 
Brasil, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento 
que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da 
República nº 6.170, de 25 de julho de 2007;  
 

12.11 - Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 

ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO 

   
13.1 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 
objeto, tais como: tributos e encargos sociais, transportes e entre outros.   

   
13.2 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de 

quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.   

   
13.3 - A Contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, procedendo-se à 
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento.  
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 a) A Contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão do 
Contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços; 
 
b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração 
da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato; 
 
c) Junto com o requerimento, a Contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre 
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor total pactuado;  
 
d) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 
Contrato.   
   
13.4 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo mapa de preços Homologado e 
Adjudicado, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações do Contrato eventualmente firmado.   

   
Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a CONTRATADA 
para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços, publicando as alterações na 
Imprensa Oficial do Município.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

14.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

14.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) Fraudar na execução do Contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Não mantiver a proposta. 

14.1.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante;     

II - A multa moratória observada os seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens 
solicitados e não entregues;  

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; 
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14.1.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.1.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo não superior a dois anos; 

14.1.5 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 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

14.3 - 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. 

14.4 - 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. 

14.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.   

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

   
15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.   

   
15.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

  
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei supramencionada, notificando-se a Contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração do Contratante; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.   

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

fundamentada da autoridade competente.   

  
15.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.   

   
Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a Contratada ficará sujeita as penalidades 
contidas na Carta Convite nº 002/2019 – PMM-SEMED e Processo Administrativo nº 110219/2019 – 
PMM/SEMED.   
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DA CONTRATADA 

   
6.1 - Este Contrato fica vinculado aos termos da Carta Convite nº 002/2019 – PMM-SEMED e 
Processo Administrativo nº 110219/2019 – PMM/SEMED, cuja realização decorre da autorização da 
autoridade competente e da proposta da Contratada.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

   
17.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marituba/PA, 
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.   

   
 

Marituba/PA, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA 

CNPJ/MF nº 27.329.624/0001-03 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA – EPP  

CNPJ/MF nº 15.199.860/0001-73 

CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
1. Nome:__________________________     2. Nome:___________________________ 
     CPF:                                                                      CPF: 
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