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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISl'ENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL _

Coordenadoria de Licitação e Contratos

CONTRATO ADiIINISÍRATIVO N' O(}í SN()2().SEMADS.PMM.

CONrRATO QUE ENTRE Sí CELEBRA DE UM LADO, O MIJNICIPIO

OÉ $ANruBÀ AiRAVÉS DA SECREIARIA ['U'Ú'C'PÁT DE Â§SIS.

TÊNCA E DESENVOLVI$'ENiO SOCAL E, DE OUTRO |.r'.DO, A

É PRESA OBILE ER.ASIL CO ÉrcD VAREJISTA DE ÁRI'GOS

DE PAPElr'.NA EIRELI, COIIIO MELHOR A8,.IXO SE DECI/.RA.

Pelo presente instrumento, o MUNrcíPo DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS.

TÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAUFUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532,310/0001.69, SEdiAdO NA RUA

Bêzenâ Falcão 518 - Baino Centro - Marituba Estado do Pará, CEP 67.200-000, neste ato representado pela

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. ROSIANE FONSECA DE GONCALVES,

RG:2112324 -PC/PA, CPF: 379.'195.712-00, residente e domiciliada à rua Travessa São Pedro, n0 11, Baino

Decouville, CEP: 67.200-000 Marituba/PA, doravante denominado CONTMTANTE, e do outro lado, a empresa

MOBILE BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 34.125.37110001-11,

com sede Alameda Moça Bonita, 6'1, Baino Castanheira, Cep 66.ô45-010, Ananindeua/PA, neste ato represen-

tada peloSr.FELIPEAUGUSTOARAUJOCOUTO,RGn"5T533l9PC/PACPFn0947.244.762-20,domicilia-

do e residente na Trav. Almirante Wandenkolk, 135, apto 10'1, Umarizal, Belém/PA, domvante denominada

CONTMTADA, celebram o presente mntrato, tendo em vista o que consta no Processo Administraívo no

24032020-01-SEMADS-PMM, sob a forma de execução indireta, nos têrmos do inciso lV, do Art. 24 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n0 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, ft4edida Provisôria n0 926, de 20

de março de 2020, Decreto no 6.307, de 14 de dezembro de 2007, art. 22daLeino 8.742,de 07 de dezembro de

1993,e Resoluçáo no 002 de 16 de abril de abril de 2020 e ao AÍt. 26 da Lei n" 8.666/93, mediante as cláusülas e

condições a sêguir estabelêcidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETo CONTRATUAL

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) parâ

distribui@ gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontm em situação de vulnerabilidade

social em decoréncia da pandemia do Covid '19, bem como aos trabâlhadores iníoÍmais cadastÍados na

SecÍetana Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis,

cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

1.2. O ob.leto contratado encontÍa-se definidos na tabela abaixo, e nele estão inDlusas todas as espécies de

tributos, diretos e indiretos, encaÍgos sociais, seguros, fretes, materiâ|, mão{eobra e quaisquer despesas

inerentes, nos seguintes termos:

ITEM DESCRTÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL MARCA

01

Kit Cêstas Básicas, embalados em faÍdos
bansparente Íesistentês.
Conslituido dos elementos abaixo relaci-
onados, os quais Íormam 01 Cesta Bási-

KG 2.000 R$ 143,86 R3 287.720,00

CESTA BASICA COMPOSTA DE:

Endereço: Rua Antônio Bezera Falcão, n.o 518 - Centro - Marituba/PA CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748
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1.1

Anoz tipo agulha tipo 01, polido, longo

fino, sem suiidades, parasitas, larvas,

bolorês. Embalagem plástica transparente
de 01 kg.

KG 4ks

(8.000)

R$ 3,99 31.920,00 GOL

1.2

Feiião lipo 1 carioquinha, limpo, extra, 1 u

qualidade ctnsütuído de no minimo 90%

de grãos na cor característicâ e variedadê

corespondenb, tamanho e foÍmatos

naturais, maduros, l,mpos e secos.

Embalagem em saco plástico de 01 kg.

Unid.
3 pct

(6.000)
R$ '10,50 R$ 63.000,00 DA CASA

Oleo de soia obtido da mistura de óleos

dê espécie vegetal; isento de ranço e
substâncias estranhas, e suas condiÉes
deverão e6tar de acordo com nta-50.

Embalagem plástica de 900 ml.

Unid.
'1 gf

(2.000)
R$ 6,30 R$ 12.600,00 LISA

1.4.

Leite em pó integrai, procedência

nacional, a embalagem deverá conter

extêrnamente os dados dê identificaÉo,
procedência, inÍormaÉes nutricionais,

número de lob, quantidade do produto,

número do regisúo no ministério da

agricultura sff/dipoa e carimbo da

inspeção do sif Embalagem de 2009.

Unid
3 pct

(6.000)
R$ 6,09 R$ 36.540,00 ITALAC

1.5

Margarina com sal, 60% de lipídios a
base de óleos vegetais liquidos e
hidÍogenados/água/sal/leite em pó

reconstituÍdo/vit. A (15 000 ui/kg)lbeta

caÍoteno, aroma de manteiga idênüco ao

nalural de @ranle natural de

urucum/curcuma, embalado embalagem

de 250.

Unid
1 potes

(2.000)
R$ 2,98 R$ 5.960,00 PRIMOR

t.o

CaÍé em pó tipo 1, fadicional, toríado e

moído, mm certificado de selo de pureza

abic, acondicionado em certificado de

selo de pureza abic, acondicionado em

embalagem de almofâda, contendo 250
gramas, certificado com selo polietileno

rêsistente, atóxica, tipo de pureza abic,

com identificaçâo na embalagêm (ótulo)
dos ingredienEs, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricaÉo e validade-

lsento de suiidades, parasitas, larvas e

matêrial esfanho. Validâdê mlnima de 04
(quatro) mesês a contaÍ da data de

entrega.

PCT,
2 pcl

(4.000)
R$ 5,95 R$ 23 800,00 SANTA CLARA

1.7

Achocolatâdo em pô, a base de:

aç{câr/cacau/maltodexitrina/complexo
vilamínicdsal/leite em pó integral 200 gr

embalâgêm plástica.

Unid.

'1 pct

(2.000)
R$ 4,00 8.000,00 DOÇURA

1.8

Biscoito água e sal, a base dê: faÍinha de

figo enriquecida mm feffo ê ácido Íolico,

gordura vegetal, sal, açúcar invertido,

amido de milho, soro de leite, fermêntos
quimicos, (bicarbonato de sódio e

bicarbonato dê amónio). estabilizante

PCT.
2 pct

(4.000)
R$ 5,70 R$ 22.800,00 VITÓRIA

Endereço: Rua Antônio Bezera Falcão, n.' 518 - Centro Maritubâ/PA - CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748
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(lecitina de soja), ÍibÍa de aveia, Íermento

biológico e melhoradores de farinha
(protease e Ílanase) pct 4009r.

1.9

Biscoito/rosquinha sabor leite, chocolate e
chocolate com coco pci c/4009. PCT,

2 pct

(4.000)
R$ 5,05 R$ 20.200,00 VITÔRIA

1.10

Massâ de sêmola tipo espaguete, massa
alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta
de sujidades, pasteurizado, médio sem
ovos, embalagem plástica e resistentê e
transparente, Pct c/500 gr.

PCT.
2 pct

(4.000)
R$ 3,78 R$ I5.120,00 BONSABOR

1.1 1

Açúcar comum, puro e natural sêm
sujeiras, insetos ou mrpos estrânhos cor
clara, saco plásti@ atóxico de 'l kg

KG
3 pct

(ô.000)
R$ 3,95 R$ 23.700,00 PRINCESA

1.12

Farinha de trigo especial com fermento a
base de: sal/fermento q u im ico/pirofosfato
de sódio, bicarbonato dê sódioifosÍato.
Embala em de 01 kg.

1 pct

(2.000)
R$ 5,26 R$ 10.520,00 PRIIVOR

1.'13

FaÍinha de milho, flocada d feÍro e
ütamina bg (ácido Íólico). Não contém
glúten, pacote acondicionados de 500 g

PCT.
1 pct

(2.000)
R$ 3,20 R$ 6.400,00 MARATA

1.14

Goiabada á base de polpa de
goiaba/açúcar/iácido fosfóÍico/, em
embalagem plásUca dê 3009r.

Unid.
1 pote

(2.000)
R$ 3,58 R$ 7.160,00 TAMBAÚ

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 287.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂRITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESE}WOLVIMENTO SOCIAL

cúusulA SEGUNDA - DA FoRMA, LocAL E coNDtçôES DE ENTREGA E RECEBTMENTo

2.1. O fomecimento do objeto, pela mntratrda, ocoÍÍerá de acordo com a solicitação da SEMADS, através da

ordem de fomecimento emitida pela Diretoria Administrativa e Financeira;

2.2. Após a Ordem de Fomecimento têr sido recebida pela Contratada, a entrega dêveÉ ser feita em até 24h, no

local mencionado no item 2.3, no pêriodo compÍêendido entre 08h às 12h em dias de efetivo expediente no

órgão;

2.3. Os produtos deverão ser entregues na sede da SEMADS, com endereço Rua Antônio Bêzêna Falcã0, 518 -

Baino Centro - CEP: 67.200-000, Marituba/PA, Fone: (91) 3256-1748;

2.4. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, caÍga e descarga são inteiramente de responsabilidade

do Íomecedor;

2.5. Em hipotese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matéria,

bem como às condiçÕes aqui pactuadas, fcando a cargo do Íiscal do contrato o controle de qualidade do ob.ieto

fomecido;

2,6. Na entrega dos produtos, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, incluindo Íabricante e

marca dos produtos;

2.7. O item que apresentar problemas quanto à validade, espêcificação e ou condiçôes exigidas no procedimen-

to licitatório, deverá ser subsütuído em até 48h apos a notificação, dentro do prazo de validade, sem implicar

custos adicionais aos preços contratados;

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.'518 - CenÍo - Marituba./PA - CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVTMENTO SOCIAL

contratantê responsávêl pêlo recêbimento;

2.9. 0 atesto da nota fiscal referente ao objeto fomecido apenas seÉ Íealizado após o recebimento deÍinitrvo;

2.í0. Qualquer eventualidade que prejudique o fomecimento, consoante às regras estabelecidas do subitem 2,1,

deverá ser devidamente iustiicada em documento oÍicial, enviado com antecedência minima de 4Bh antes e

aceito pela SEMADS.

cLÁusuLA TERCETRA - Dos ÊNCARGoS, oBRTGAçôES E RESpoNSABtLtDADES

3.1. Da Contratada:

3.1.í. Executar diretamente o fomecimento, sem transíerência de responsabilidade ou subcontratação;

3.1.2. Cumprir o ptazo de entÍega e responsabilizar-se pelos vicios e danos deconentes do produto de

acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

3.1.3. Arcar com todos os encargos deconentes da presente contrataçâ0, especialmente os referentes

a taxas, seguros, encaÍgos sociais e tabalhistas;

3.1.4. Prestar todos os esclaÍecimentos quê forem solicitados pela Administração, durante a execução

do contrato;

3.1.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem neces-

sários, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65,

§§ 1o e 20 da Lei no 8.66ô/93 e suas alterações posteriores;

3.1.6. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão con-

tratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta;

3.1.7. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer açôes, demandm dêcoÍÍentes de danos, sê.

ja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quais-

quer responsabilidades deconentes de açôês judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por

força de Lei, ligadâs ao cumprimento do presente Contrato;

3.í.8. A contratda deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

3.1.9. A contratada dêverá comunicar a contratante toda e qualquer inegularidade oconida ou observa-

da na execução do contrato;

3.2. Da contÍatante:

3.2.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigaçÕes assumidas;

3.2.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;

3.2.3. Comunicar a empresa sobre possiveis irrêgularidâdes observadas nos produtos fomecidos, pâra

substituição;

3.2.4. Acompanhar e Íiscalizar a execução do fomecimento contÍatado, bem como atestar na nota Íis-

cal/fatura êfêtiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

Endereço: Rua Antônio Bezerra Fatcão, n." 518 - Centro - Maritutra,/PA - CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748
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PREFEITURA MLINICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESE}WOLVTMENTO SOCIAL _

Coordenadoria de e Contratos

3.2.5. , no todo ou em paÍe os prcdutos entÍegues em conti-

das neste Contrato e que não satisfaçam aos padrões êxigidos nas especificações e recomendaçóes da

contratante;

3.2.6. Fomecer todos os elementos básicos e comunicar oÍicialmente à CONTMTADA quaisquer Ía-

lhas oconidas, consideradas de natureza grave, rêlacionadas à exêcução do contrato;

3.2.7. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empÍegado ou preposto da

CONTRATADA que causar embaraços à fiscalização, que se conduza de modo inconvenienle ou in-

compatível com o exercício das funções que lhe forem conferidas;

3.2.8. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do mntrato.

CúUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência do conkato é de 03 (três) meses, com início na data de 22 de abil de 2020 e encnnanenlo

en 22 de iulho da 2020, nos termos do artigo 57, da Lei n" 8.6ô6/93, com validade ê eÍicácia a partir de sua

assinatura.

cúusulA eurNTA - DA rNExEcuçÃo E Dos cAsos DE REsctsÂo

5.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive

o reconhecimênto dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n". 8.666/93;

5.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a

ampla defesa;

5,3. De acordo com o art. 79 da Lei n0. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

| - Por ato unilateral e escrito da Administraçáo nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do arti-

go 78 da citada Lei;

ll - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo rêspectivo, dêsdê que haja con-

veniência para a Administraçáo;

lll - judicial, nos termos da legisla@.

5.4. No caso da rescisão unilateral, o CONTMTANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos serviços

executado e aceitos pela CONTRATANTE.

cúusulA sExrA. DAS sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs

6.1. Pela inexecução total ou paÍcial do contÍato ou por fraudar a execução deste, a Administração podeÉ, des-

de que garantida a defesa previa, aplicar ao CONTMTADO as seguintes sânçoes:

| - Advertência escrita - comunicação Íormal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumprimento do

contrato e outras obÍiga@s assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de coneção;

ll - Multa, observados os seguintes limites máximos:

a) 0,30/0 (tês décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e nào

entrêgues;

b) 2% (dois por cento) sobre o valor tobl do contÍato, em caso de descumprimento das demais obriga@s

contratuais ou norma da legislação pertinente;

Endereço: Rua Antônio Bezêrra Falcão, n.' 5 l8 - Centro - Marituba/PA - CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itêns solicitados ê não entregues, no cÍiso de atraso superior a 30

(trinta) dias, ou entega do obieto mm vícios ou debitos ocultos ou fora das especiÍicações contratadas;

lll - suspensâo temporfuia de participação em licitação e impedimento de mntratar mm a Administração Pública

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prc.iuizo das multas preüstas neste contrato e das demais mminaçôes legais,

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilihção do fomecedor pêrante a pÍopria

autoridade que aplicou a penalidade, que seÉ concedida sempÍê que o CONTRATADO ressarcir a Administra-

çâo Pública pêlos prêjuízos resultantes de sua ação ou omissã0.

cLÁusuLA sÉnirA - DAs coNDtçoES DE pAGAiíENTo

7.1. O pagamento seÉ efetuado em ate a 30 (trinta) dias, conHos da data de entrega dos itens, mediante a

apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo seÍvidor competente;

7.2. A nota fiscal/fatura deveÉ ser emitida pela púpria CONTRATADA, obrigatoriamente com o númêro dê ins-

crição no CNPJ apresêntado nos documêntos de habilitação e d6 propostas, não se admitindo notas fs-

cais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de Íiliais ou da maÍiz;

7.3. O pagamento seÉ creditado em favor da contatada, atravós de ordêm bancária, contra qualquer banco

indicado na proposta, devendo para isto, Íicar explicihdo o nome, número da agência e o número da conta cor-

rente em quê dêverá ser efetivado o cédito.

7.4. Havendo erÍo na apíesenhção da Nota Fiscal ou dos documentos pêrtinentes à contrataçâo ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa

ensejadora do impedimento;

7.5. Nenhum pagamento seÉ efutuado a EmpÍesa C,onlrahda se a mesma não êstiver em dias com suÍrs regu-

laridades fiscal e trabalhista.

CúUSULA OITAVA - DO VALOR

O valor total do presente avença é de R$ 287.720,00 (duzentos e oitenta e sete mil setecenlos e ünte reais), a

ser pago de forma pmporcional, confoÍmê autoÍizaçõês expedidas pela Adminiíração da SEÍv|ADS em confor-

midade com as notas fiscaislfaturas e/ou recibos da prcposh.

cúusulA NoNA- DA FrscALrzAçÃo e acoupmuAMENTo Do oBJETo coNTRATADo

9.1. Nos termos do art.67 da Lei n0 8.666§3, a execução do contnato será acompanhada e fiscalizada pela

Servidora THALITA SOUSA MORÂES, MATRICULA No í15í6, pertencente ao quadÍo tuncional desta Secreta-

ria e devidamente designada para tal fim;

9.2. A fiscalizaçâo de que trata estê item não exclui nem reduz a responsabilidade da contnatada, inclusive pe-

rante terceiros, por qualquer inegulaÍidade, ainda que resultante de imperfeições técnícas ou vícios redibitórios,

e, na ocon€ncia desta, não implica em conesponsâbilidade da Adminislração ou de seus agentes e propostos,

de confoÍmidadê com o art. 70 da Lei no 8.666/93;

9.3. O reptesentante da Administraçâo anotaÉ em registrc póprio todas as omnências relacionadas com a

execuÉo do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.' 518 - Centlo Marituba/PA - CEP: 67.200-000
F'one: (91) - 3256-1748
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determinado o que obseÍvados e encaminhando os apon-

tamentos à aúoridade mmpetente para a providências cabiveis.

CúUSULA DÉCIMA - DA DOTAçÁO ORçAMENTÁRIA

O acordado será devidamente empenhado conÍorme § 30, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64 e pago pela

contratante a contrabda pela seguinte dotação orçamentáÍia:

Ficha: 1047

Fonte Recurso: 1 .001.0000 - Recursos Ordinários

Classificação lnstitucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS

Funcional programática: 08.2t14.0003.2110.0000 - Manut-das Aüvidades da Secretaria de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3,3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

cúusuLA DÉctMA pRrMErRA. DAs ALTERAçôES CoNTRATUA|S

'11 .1 . O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no ârt. 65, da Lei no 8,666/93, desdê que haja

inteÍesse da Adminisfação da CONTRATANTE, com a apresentaÉo das devidas iustiÍicativas:

| - Unilateralmente pela CONTMTANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor mntratual em deconência de acréscimo ou diminuição

quantitativa de seu obieto, nos limites permitidos por lei;

ll- Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modiÍicação da execução dos serviços ou do modo de Íomecimento, em face de

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contrâtuais originários;

b) Quando necessária a modificação da íorma de pagamento por impos§ão de circunstância superveniente,

mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipaÉo do pagamento, com relação ao cronograma Íinanceiro

fixado, sem conespondente contraprestação de Íomecimento de bens ou execução dos serviços;

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão katados de rcordo com a legislação vigente e

exigirão deüda análise econômica paÍa a avaliação de eventual desequilíbÍio econômico-financeiro do mntrato.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos AcRÉscIMoS E SUPRESSÔES

A quantidade inicialmente contratada podeÉ ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1',

do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2', ll, do mesmo artigo.

cúusulA DÉctÍrtA TERCE|RA . DA t ÀNUTENçÃo Do EeutLtBRto EcoilôMtco.FtNANcEtRo Dos
CONTMTOS

13.1. Durante a vigência do Contrato, os preços regiskados serão Íixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses,

devidamente comprovadas, da ocorÉncia de situação prevista na alínea'd'do inciso ll, do aÍt- 65, da Lei n"

8.ô66/93 ou de redução dos preços píaticdos no meÍDado;

13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alinea "d'do inciso ll, do art. 65, da Lei n"

8.666/93, a AdministÍação, se julgar convêniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciâr outro processo

licitatório;
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Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, será apurado em pro-

cesso apartado, devendo ser observado o que determina a alínea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n'

ESTADO DO PARA
PREFEI'TURA MUNICTPAL DE MÀzuTUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de e Contratos

13.3. O pedido que vise à manutenção econômico-Íinanceiro dos contratos Íirmados no âmbito da

8.6ô6/93.

cúusulÂ DÉCIMA QUARTA. DA SUBCoi'ITRATAçÂO

Não seÉ admitida a subcontratação do objeto contratado.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FUNDAMENTAçÃo LEGAL

15.1. Este Contrato é suboÍdinado à Lei n0 8.666, de 21 de junho de í993 e suas alteraÉes, e, em casos omis-

sos, aos preceitos de direito públic!, teoria geral de contrabs ê disposi@s de direÍto privado;

15.2. Fazem parte integrantê destê instrumento, para todos os efeitos legais, todos os autos que conduziram o

Processo Administraüvo no 2tO32{120-01-SEMADS-PMM, e a proposta da contralada.

cúusULADÉcffiASEXTA- DO FORO, PUBLICAçÃO E FORMALIDADES

í6.í. Fica ressaltada a possibilidade dê alteração das condiçôes avençadas em face da superveniência de nor-

mas federais e municipais disciplinados a matéria;

1ô.2. Nenhuma tolerância das paÍtes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste pode

rá ser entendida como aceitaÉo, novação ou precedente;

16.3. Este CONTMTO seÉ publícado no mural da Prefeitura, na imprcnsa e no Portal do Jurisdicionados do

Tribunal de Contas do Município;

16.4. Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, mmo o único capaz de dirimir as dúvidas oÍiundas deste Con-

trato, caso não sejam dirimidâs amigavelmente:

16.5. Para frmeza e como pÍova de havêrcm as parbs, entrc si, ajustado e conlÍatado, ê lavrado o presente

termo, em 03 (três) üas de igual teol o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contftL

hntes e pelas testemunhas abaixo.

.. r , I/arituba/PA, 22 de abril de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATANTE

ítl"A-*#A'. ,e. (á-
MOBILE BRASILTOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA EIRELI

CNPJ: 34.125.371/000'l-1 1

CONTRATADA

E 2. 7í./-

1

Nome:
,1.( . cPF q65 {)5+.o 'zp - A3CPF:

Endereço: Rua Antônio Bezera Falcão, n.' 5 i 8 - Centro Marituba/PA CEP: 67.200-000
Fone: (91) - 3256-1748
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