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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.005/2019 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – 

Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

05.005/2019, CELEBRADA ENTRE A 

PREFEITURA DE CAMETÁ/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 

EMPRESA MASSARI NORTE COMERCIAL 

EIRELI- CNPJ sob nº 16.526.377/0001-19, 

TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

PARA ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FORMA 

ABAIXO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, órgão municipal, sediada a Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro 

Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 

18.782.198/0001-78, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Secretário de Educação, Srº Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, 

portador do CPF nº. 633.984.942-34, e CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA e a EMPRESA 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI, sediada à na passagem SÃO JOSÉ, nº 63, 

Bairro: SACRAMENTA CEP:66120-270, Inscrita no CNPJ sob nº 16.526.377/0001-19, 

Inscrição Estadual nº 13.379.495-0, neste ato representado por GLEICYANE DA 

GAMA MELO MARTINS, portador do RG sob nº 2952997 SSP/Pa, e do CPF sob nº 

689.756..512-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Registro de Preços, tendo 

em vista o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, 

de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2019, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que 

será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 Objeto da contratação: 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 
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PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT R$ GLOB 

ARMARIO 
ALTO 

FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 4 prateleiras 
internas produzido em mdf 
madeirado dupla face de 15mm 
com dimensões mínima de 
0,90Lx1,60Ax0,42P 

UND 
RS 

MÓVEIS 
20 

R$ 
406,67 

R$ 8.133,40 

ARMARIO 
ALTO 

FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras 
internas produzido em mdf 
madeirado dupla face de 15mm 
com dimensões mínima de 
0,90Lx1,60Ax0,42P 

UND 
RS 

MÓVEIS 
16 

R$ 
373,33 

R$ 5.973,28 

CADEIRA 
ESCOLAR 

sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,59 e 1,88 
m(Conjunto “Azul”), conforme 
gravação impressa por 
tampografia na estrutura da 
mesa e no encosto da cadeira: 
Conjunto composto de: a) 1 
(uma) mesa com tampo em 
MDP, revestido na face superior 
de laminado melamínico e na 
faceinferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre 
estrutura tubular de aço, 
contendo porta-livros em 
plástico injetado. 1 (uma) 
cadeira empilhável, com 
assento e encosto em 
polipropileno injetado, 
montados sobre estrutura 
tubular de aço. Estrutura 
metálica (mesa e cadeira): 
MESA: montantes verticais, pés 
e travessas confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura; · CADEIRA: 
estrutura em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com 
costura; · PINTURA: em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA; 
tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas; SOLDAS: 

CONJ 
RS 

MÓVEIS 
4.000 

R$ 
295,00 

R$ 
1.180.000,00 
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com superfície lisa e 
homogênea, sem pontos 
cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias; todos os encontros 
de tubos devem receber solda 
em todo o perímetro da união; 
sem respingos, irregularidades 
de solda, e rebarbas; juntas 
soldadas esmerilhadas e cantos 
agudos arredondados. Fita de 
borda (tampo da mesa): · na cor 
AZUL, com 22mm de largura e 
3mm +/- 0,5mm de espessura; 
colada com adesivo 
"HotMelting"; resistência ao 
arrancamento mínima de 70N; 
ponto de início e término de 
aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à 
borda de contato com o usuário; 
ponto de encontro da fita de 
bordo sem espaços ou 
descolamentos que facilitem 
seu arranchamento. Porta livros 
(mesa): de plástico, na cor 
cinza, fixado na estrutura 
metálica, abaixo do tampo da 
mesa; Ponteiras e sapatas 
(mesa e cadeira): em 
polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor 
AZUL; fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino 
expansor; Assento e encosto 
(cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetadas na 
cor AZUL; fixadas à estrutura 
através de rebites de “repuxo” (6 
rebites no assento e 4 no 
encosto); 

CADEIRA 
ESPALDAR 
GIRATORIA 

encosto e assento em espuma 
com 35mm de espessura, com 
braços, base giratória com 
regulagem de altura com pistão 
a gás, assento e encosto com 
revestimento em curvim 

UND 
RS 

MÓVEIS 
20 

R$ 
240,00 

R$ 4.800,00 
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CADEIRA 
ESPALDAR 
GIRATORIA 

encosto e assento em espuma 
com 35mm de espessura, sem 
braços, base giratória com 
regulagem de altura com pistão 
a gás, assento e encosto com 
revestimento em curvim 

UND 
RS 

MÓVEIS 
17 

R$ 
240,00 

R$ 4.080,00 

CONJUNTO 
PARA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 4 
LUGARES 

A mesa deve ser composta por 
tampo em plástico injetado de 
alto impacto à base de ABS 
Natural, que se fixam à estrutura 
por meio de encaixes, sendo 4 
encaixes nas laterais da mesa 
(2 de cada lado), 3 encaixes 
centrais e 4 parafusoso. Após 
montada a mesa deve medir 
610x810mm e ter 590mm de 
altura aproximadamente. A 
cadeira por sua vez deve ser 
constituída de estrutura 
metálica, assento e encosto 
plásticos O conjunto deve 
receber tratamentos de banhos 
químicos e pintura epóxi (pó), o 
que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à 
estrutura. Nas pontas dos tubos 
dos pés a cadeira deve receber 
ponteiras plásticas de 
polipropileno para acabamento 
no padrão FDE, e nas 
extremidades das travessas 
devem ser colocadas ponteiras 
de polipropileno com aba para 
proteção das estruturas quando 
as mesmas são empilhadas no 
transporte 

CONJ 
RS 

MÓVEIS 
200 

R$ 
640,00 

R$ 
128.000,00 

CADEIRA 
UNIVERSITÁ
RIA INFANTIL 

Categoria infantil, estrutura em 
tubo de aço 7/8 e duas 
travessas entre os pés em tubos 
7/8,braços de prancheta em 
tubos 7/8,ponteiras plásticas do 
tipo interna, solda Mig, 
tratamento anticorrosivo, 
pintura espox-pó, porta livro 
(gradil),de aço 3/16,assento tipo 
iso,mínimo9 (400x400) e enosto 
tipo iso (pp),espessura  de 
4mm,fixado através 
(650x490x350mm) em 
polipropileno dotada de porta 

UND 
RS 

MÓVEIS 
25 

R$ 
285,00 

R$ 7.125,00 



5 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.005/2019 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – 

Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

lápis/caneta, fixada por 
parafusos e/ou rebites de 
refluxo:altur4a do 
assento:380mm,al,tura do 
encosto:735mm. Altura frontal 
da prancheta:50mm, disponível 
para canhotos 

MESA PARA 
SECRETARIA 

com 1,20 x 0,60 x 0,75 em 
aglomerado melaminico BP de 
18mm dupla face, padrão 
cerejeira, bordas em PVC tipo T; 
pés em metal 1010 com bitola 
50x30 e com coluna dupla para 
tampo sobreposto, pintado em 
epóxi na cor cinza. Com 
gaveteiro com 02 gavetas, 
inteiramente em aço com 
dimensões aproximadas de L 
0,40, P 0,42e alt. 0,32cm 

UND 
RS 

MÓVEIS 
30 

R$ 
280,00 

R$ 8.400,00 

MESA PARA 
SECRETARIA 

com 1,40 x 0,60 x 0,75 em 
aglomerado melaminico BP de 
18mm dupla face, padrão 
cerejeira, bordas em PVC tipo T; 
pés em metal 1010 com bitola 
50x30 e com coluna dupla para 
tampo sobreposto, pintado em 
epóxi na cor cinza. Com 
gaveteiro com 02 gavetas, 
inteiramente em aço com 
dimensões aproximadas de L 
0,40, P 0,42e alt. 0,32cm., 
dotado de chave única para as 
02 gavetas. 

UND 
RS 

MÓVEIS 
30 

R$ 
280,00 

R$ 8.400,00 

MESA PARA 
SECRETARIA 

EM MDF 

com acabamento em PVC. 
Estrutura dos pés em ferro, com 
pintura epóxi na cor preto. 
Tampo na cor cinza. 
Dimensões: 0,50cm x 0,40cm x 
0,74 cm. 

UND 
RS 

MÓVEIS 
30 

R$ 
395,00 

R$ 
11.850,00 

TOTAL 
R$ 

1.366.761,68 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 

início na data de 03 de julho de 2020 e encerramento em 31 de dezembro de 2020. 

2.2 A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 

8.666/93. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$ 1.366.761,68 (um milhão trezentos e 

sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 

à CONTRATADA dependerão dos quantitativos do fornecimento efetivamente 

prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2020 

na classificação abaixo: 

Exercício financeiro: 2020 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 12.20 – FUNDO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0403.2.090 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 

40% 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL 

PERMANENTE 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato poderá ser corrigido nos termos do art. 65, II, 

“d” da Lei Federal 8.666/93, contado a partir da data de validade da proposta, pela 

variação do menor índice apresentado no mercado. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DAS ENTREGAS E 

FISCALIZAÇÃO 

7.1 O regime de entrega e instalação dos equipamentos/material pela 

CONTRATADA, no local indicado pela CONTRATANTE e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

7.2 Os equipamentos/material deverão ser entregues e instaladas, podendo ser 

entregue tanto na sede (zona Urbana) ou no interior (zona rural) da cidade Cametá, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação; 
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7.3 Fica designado o servidor MÁRCIO LUIZ PINTO FURTADO, Mt. Nº 3681, 

portador (a) do RG: 1991397 e CPF: 228.548.602-25, como FISCAL DE COMPRAS 

e o servidor RUDNELSON VIEIRA DE ASSUNÇÃO, Mt. nº. 4127/1, portador (a) do 

RG: 3581314 e CPF: 744.393.242-15, como GERENTE DE COMPRAS do contrato 

vinculado ao Pregão Eletrônico SRP nº 005/2019, celebrado com a empresa 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI- CNPJ sob nº 16.526.377/0001-19, para 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

E DA CONTRATADA 

8.1 As obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1 Entregar e instalar os equipamentos/material conforme posto abaixo: 

a) Entrega e instalar, podendo ser entregue tanto na sede (zona Urbana) 

ou no interior (zona rural) da cidade Cametá, de acordo com a solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, no local indicado pela CONTRATANTE, 

tendo a contratada o prazo de 05 (cinco) dias para entregar e instalar o 

equipamento solicitado;  

b) As despesas com transporte, fretes, instalação bem como qualquer outro 

relacionado à entrega e instalação do produto é de total responsabilidade da 

contratada. 

c) Caso detecte alguma falha no fornecimento ou instalação, em 

desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca 

satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dos 

Equipamentos/Material, sem prejuízo das sanções previstas. 

g) A entrega e instalação, podendo ser entregue tanto na sede (zona Urbana) 

ou no interior (zona rural) da cidade Cametá, dos Equipamentos/Material 

solicitados deverá ser realizada impreterivelmente de 2ª-feira à 6ª- feira, das 

8:00 às 12:00 horas, excetuando-se as entregas nas sextas-feiras e em 

vésperas de feriados; 

h) Apresentar garantia de 5 anos contra defeito de fabricação 

8.1.2 A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato. 

8.2. As obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 90 (noventa) 

dias, podendo ser realizado de forma parcelada, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo 

contratado. 
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8.2.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos/serviços efetivamente entregues. 

8.2.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o 

pagamento, mesmo se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese 

ensejará, na adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e 

rescisão contratual. 

 

9 CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3 Indenizações e multas. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2 Interromper a entrega ou instalação dos equipamentos/material sob alegação 

de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 

13.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

14.1 Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 

ou pela Autoridade Superior. 

14.2 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Cametá/PA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Cametá, 03 de julho de 2020. 

 

 

DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO 

CPF nº. 633.984.942-34 

CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 

CNPJ nº 16.526.377/0001-19-Inscrição Estadual nº 13.379.495-0 

GLEICYANE DA GAMA MELO MARTINS 

RG nº 2952997 SSP/Pa-CPF sob nº 689.756.512-15 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 


