
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 086/2021- PMC - SEMED 

CONTRATO DE AQUISIcAO EMERGENCIAL DE 
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMETA/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO E A EMPRESA R. 
LOPES BARRA - ME. 

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO, inscrita no CNPJ 

sob o n° 06.079.649/0001-26, corn sede nesta cidade, 
a Travessa Benjamin Constant, n° 331, Bairro: 

Centro, CEP: 68.400-000, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educacao, S r  .a 

PATRICIA DO SOCORRO BARROS MEDEIROS, Dec. Municipal n° 003/2021, e de outro lado, 

como CONTRATADA a empresa R. LOPES BARRA - ME, pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 63.885.768/0001-00. estabelecida na Rua Jeremias Rodrigues, n° 1335, 

Bairro: Sao Benedito, Cameta/PA, CEP: 68.400-000, fone: (91) 99243-6684 / (91) 3781-1702, 

resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Dispensa n° 037/2021, fundamentada na Lei n° 

14.133/2021, a demais legislacoes mediante as clausulas a condicoes a seguir estabelecidas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTACAO LEGAL 

1.1 - O presente instrumento tern por base a Dispensa de Licitacao n° 037/2021 — PMC - SEMED 

corn fundamento nos Arts. 72 a 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021, tendo em vista a suspensao do 

Pregao N° 014/2021— PMC, bem como o caster emergencial da solicitacao, em razao da necessidade 

de protecao da populacao a principalmente dos profissionais que estao em plena atividade laboral nas 

escolas do municipio durante este periodo de pandemia de Covid-19, nos termos do Processo 

Administrativo n° 1456/2021. 

1.2 — A Proposta Comercial presente no processo supracitado, e pane integrante a indivisivel do 

presente contrato a sera considerada aceita automaricamente apos assinatura deste instrumento. 

2. CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
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2.1 - O presente Contrato tern por objeto a aquisirao emergencial, decorrente da pandemia de Covid-

19, de Material de Higiene a Limpeza para atender a Rede Municipal de Ensino vinculada a Secretaria 

Municipal de Educacao. 

2.2 — O objeto deste Contrato esta vinculado ao resultado do processo de Dispensa de Licitacao n° 

037/2021 — PMC — SEMED, bem como, a respectiva proposta de precos emitida pela 

CONTRATADA, a tambem ao Termo de Referencia. 

2.3. Discriminacao do objeto: 

ITEM ESPECIFICAcAO UNID QUANT 

01 
Agua sanitaria corn 2,0 a 2,5% de cloro ativo, alvejante e desinfetante para use 
geral, caixa corn 12 unid. - frasco corn 1.000 ml. 

CX 90 

02 Cesto telado p/ lixo 201ts UND 60 
03 Copo descartavel 180m1- cx. Corn 25 cartelas de 100 und. CX 20 
04 Copo descartavel 50m1- cx. Corn 25 cartelas de 100 und. CX 16 
05 Desinfetante liquido, caixa corn 24 unidades - frasco de 01 litro. CX 80 
06 Detergente liquido, caixa corn 24 unidades de 500 ml. CX 120 
07 Escovao 40cm corn Cabo de madeira em 1,20cm UNID. 100 

08 
Esponja dupla face para lavar louca — cx. Corn 60 unid. - medindo l 1 cm x 7,5cm 
x 23mm. 

CX 08 

09 Luva latex forrada tam. G PAR 50 
10 Luva latex forrada tam. M PAR 50 
ii Pa para lixo grande (plastica) UNID. 100 
12 Pano para limpeza de chao alvejado UNID. 200 
13 Papel higienico, folhas duplas, rob o corn 30m x l0cm - fardo corn 64 rob s. FARD. 50 
14 Rodo em plastico, tamanho 40 cm corn Cabo 1,20 UNID. 100 
15 Sabao em barra lkg - caixa contendo 10 und. CX 30 
16 Sabao em pó, fardo corn 27 unidades / embalagem de 500gr. FARD. 20 
17 Saco plastico p/ lixo cap. 100L - pct. C/ 5 PCT 200 
18 Saco plastico p/ lixo cap. 50L - pct. C/ 10 PCT 200 
19 Vassoura de nylon, corn Cabo de 1,20cm UNID. 150 

20 
Vassoura de piacava c/ cabo de 1,20cm em madeira reforcado a cerdas fixadas 
n0 4 

UNID. 150 

21 Vassoura p/vaso sanitario UNID. 150 
22 Alcool liquido 70° de 1L, cx/12 unid CX 100 

3. CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA E PRORROGAcAO 

3.1 — Dado o carater emergencial da demanda, o presente Contrato vigorara por 3 (tres) meses, 

contados a partir da data de assinatura deste instrumento. 
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4. CLAUSULA QUARTA: DO PREcO, FATURAMENTO E CONDIcOES DE PAGAMENTO 

e DOTACAO ORIAMENTARIA. 

4.1-A CONTRATANTE pagara 
a 

CONTRATADA o valor de R$ 49.237,00 (yuarenta a Hove mil, 

duzentos a trinta a sete reais), conforme a proposta constante nos autos. 

4.2 — A fatura devera ser paga observando-se o prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

sua apresentacao no protocolo da CONTRATANTE. 

4.3 - Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto deste Contrato sao proprios a estao 

previstos no orcamento da Prefeitura Municipal de Cameta/Secretaria Municipal de Educacao para o 

exercicio corrente, conforme a seguinte dotacao orcamentaria: 

Classificacao Institucional: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

Classificacao Funcional: 12.361.0465.2104.0000 — MANUTENcAO DO PROGRAMA 

DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA 

Classificacao Economica: 3.3.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 02110000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 

Ficha: 555 

Classificacao Institucional: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

Classificacao Funcional: 12.366.0459.2268.0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NAC. 

ALIM. ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS — PNAE - EJA 

Classificacao Economica: 3.3.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 12200000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 

Ficha: 586 

Classificacao Institucional: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

Classificacao Funcional: 12.122.0052.2026.0000 - MANUTENcAO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

Classificacao Economica: 3.3.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 11110000-  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 

Ficha: 599 

Classificacao Institucional: 04 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAcAO BASICA - FUNDEB 

Classificacao Funcional: 12.361.0403.2090.0000 - MANUTENcAO DO FUNDEB 40% 

Classificacao Economica: 3.3.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 11130000-  TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 
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Ficha: 439 

Classificagiio Institucional: 04 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAcAO BASICA - FUNDEB 

Classificagao Funcional: 12365.0401.2252.0000 — MANUTENCAO DA EDUCAcAO 

INFANTIL - CRECHE 40% 

Classificagiio Economica: 3.3.3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 11150000—  TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 

Ficha: 465 

Classificagiio Institucional: 04 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAcAO BASICA - FUNDEB 

Classificagao Funcional: 12.365.0401.2254.0000 — MANUTENcAO DA EDUCAcAO 

INFANTIL PRE ESCOLA - 40% 

Classificacao Economica: 3.3.3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO 

Foote dos Recursos: 11130000— TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 

Ficha: 485 

Classificagao Institucional: 04 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAcAO BASICA - FUNDEB 

Classificagao Funcional: 12.366.0451.2257.0000 — MANUTENcAO DA EDUCAcAO JOVENS 

E ADULTOS - 40% 

Classificasiio Economica: 3.3.3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 11130000— TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 

Ficha: 503 

Classificasao Institucional: 04 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAcAO BASICA - FUNDEB 

Classificagao Funcional: 12.367.0462.2255.0000 — MANUTENtAO DA EDUCAcAO 

ESPECIAL - 40% 

Classificagao Economica: 3.3.3.3.90.30.00— MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte dos Recursos: 11130000— TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 

Ficha: 516 

5. CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE. 

5.1- O valor constante da clausula anterior nao podera ser reajustado, dada a pontualidade da execucao. 

6. CLAUSULA SEXTA: DAS CONDICOES DE REQUISICAO E ENTREGA DO OBJETO 
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6.1. A aquisieao dos materiais de Higiene a Limpeza que visa atender a demanda emergencial da Secretaria 
Municipal de Educaeao, conforme especificaeoes a condieoes constantes neste Termo de Referencia. 
6.2. A Solicitaeao da aquisieao sera feita atraves de solicitaeao do orgao competente, descriminando hora, 
dia, mes de acordo corn a necessidade do solicitante; 
6.3. A aquisieao devera ser efetuada, assim que solicitado, sempre observando os termos deste contrato; 
6.4. As solicitaeoes das aquisieoes serao feitas de forma fragmentada, podendo chegar ate os quantitativos 
totais; 
6.5. A Contratada devera iniciar a rcalizaeao dos pedidos, cm no máximo, 04 (quatro) horas apos 
recebimento da solicitaeao; 
6.6. Os produtos deverao ter validade de no minirno 06 (seis) meses, conforme quantitativo no escopo da 
tabela constante na clausula segunda. 
6.7. A aquisieao obedecera as seguintes diretrizes: 

a) Da aquisieao dos materials de Higiene a Limpeza: deverao ser entregues sob total responsabilidade 
da licitante a deverao ser fornecidos produtos de qualidade. 

b) A aquisieao sera efetuada de acordo corn a necessidade do orgao, a partir da assinatura deste 
instrumento de contrato conforme o caso, nao se admitindo recusa da parte deste(s) em decorrencia de 
sobrecarga na sua capacidade tecnica; 

c) As aquisieoes serao requisitadas de forma parcelada, de acordo corn as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educaeao; 

d) A aquisieao devera ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa 
(Secretaria Municipal de Educaeao), atraves de requisieao propria, impressa em 02 (dual) vias; 

e) O controle sera efetuado corn base nas requisieoes encaminhadas pelo setor responsavel. 
f) As aquisieoes deverao obedecer 

as exigencias legais, normas do fabricante, padroes de qualidade 
e especificaeoes tecnicas exigidas pelas legislaeoes; 

g) A qualidade das aquisieoes fornecidas a de inteira responsabilidade do contratado; 
h) Manter para a contratante ou a sua disposieao, a qualquer momento, em horario compreendido 

entre 08:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, posto de atendimento corn funcionarios suficientes para 
atender prontamente as solicitaeoes decorrentes dos pedidos; 

7. CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

7.1. Sao obrigaeoes da Contratante: 

7.1.1. Sao obrigaeoes da Secretaria Municipal de Educaeao/Prefeitura Municipal de Cameta: 
7.1.2. Acompanhar a fiscalizar a execueao do contrato por um representante especialmente designado, nos 
termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021; 
7.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigaeoes; 
7.1.4. Rejeitar o servieo cujas especificaeoes nao atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos minimos 
constantes neste contrato; 
7.1.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s) da contratada, apos a efetiva realizaeao 
dos servieos; 
7.1.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeieoes, falhas ou irregularidades constantes de cada um 
dos itens que compoem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.7. Prestar todas as informaeoes a/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos tecnicos da 
CONTRATADA; 
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7.1.8. Acompanhar a fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, atraves de um ou mais 
fiscais especialmente designados. 
7.1.9. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependencias da Contratantc 
para tratar de assuntos pertinentes aos servicos contratados; 
7.1.10. Proceder ao pagamento do contrato, na forma a no prazo pactuado; 
7.1.11. A Administracao nao responders por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada corn 
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8. CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes na proposta, seus anexos a sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa a perfeita execucao 

do objeto e, ainda: 

a) Responsabilizar-se pela execucao do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte a outras 

necessarias ao cumprimento de suas obrigaroes serao de responsabilidade da contratada; 

b) Executar o objeto dentro do prazo estipulado; 

c) O retardamento na execucao do objeto, nao justificado considerar-se-a como infracao contratual; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado; 

e) Manter corn a Contratante relacao sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgencia, que deverao ser de imediato, confirmados por escrito; 

f) Arcar corn todos os onus a encargos decorrentes da execucao do objeto do contrato, compreendidas 

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdencisrios a fiscais, 

tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessarios a execucao do objeto deste Termo; 

g) Emitir as faturas correspondentes ao objeto executado; 

h) Atender as recomendacoes do responsavel pela fiscalizacao a gestao do contrato; 

i) Indicar preposto para represents-la durante a execucao do contrato. 

9. CLAUSULA NONA: DA FISCALIZAcAO 

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a e execucao do objeto, anotando em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn 

a execucao a determinando o que for necesssrio a regularizacao de falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas 
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ou vicios redibitbrios, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracao 

ou de seus agentes a prepostos, de conformidade corn o art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021. 

9.3. O representante da Administracao anotara em registro propno todas as ocorrencias relacionadas 

corn a execucao do contrato, indicando dia, mes a ano, been como o home dos funcionarios 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos 

observados a encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

10. CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES 

10.1. Comete infrarao administrativa nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 e da Lei n° 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

a) inexecucao total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em decorrencia da 

contratacao; 

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto; 

c) fraudar na execucao do contrato; 

d) comportar-se de modo inidoneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) nao mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, 

sem prejuizo da responsabilidade civil a criminal, as seguintes sanroes: 

a) advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, ate o limite de 10 (dez) digs; 

c) multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecucao total do obj eto; 

d) em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo perceptual do subitem 

acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida; 

e) suspensao de licitar a impedimento de contratar corn o orgao, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Adlninistracao Publica opera a atua concretamente, pelo prazo de ate dois 

anos; 

f) impedimento de licitar e contratar corn a Uniao corn o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de ate cinco anos; 

g) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate quc seja promovida a reabilitacao 
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados; 

10.3. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 156,111 a IV da Lei n° 14.133, de 2021, as empresas 

e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por mcio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 

10.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que 

assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei n° 14.133, de 2021, a subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o caster educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO 

1 1 . 1. Fica assegurado as partes contratantes o direito de rescindir o presente instrumento mediante 

previo a expresso aviso a ser dado pela parte interessada; 

11 .1 .1. Em caso de rescisao contratual sem culpa da CONTRATADA, as parcelas vincendas serao 

exigiveis antecipadamente; 

11.2. Caracterizada a rescisao do presente contrato baseada no item anterior, as partes, mesmo assim, 

ficam obrigadas a cumprir as suas Clausulas a Condicoes, ate o fim do prazo estabelecido para rescisao, 

nao eliminando nem atenuando as suas responsabilidades no cumprimento do disposto neste 

instrumento; 

11.3. O presente Contrato podera ainda ser rescindido, mediante notificacao, assegurado o direito a 

ampla defesa a ao contraditorio, nos casos de: 

1 1.3.1. Omissao de Pagamento pela CONTRATANTE; 

11.3.2. Inadimplencia de qualquer das Clausulas deste Contrato 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA PUBLICAcAO 
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12.1. O presente contrato sera publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Mural de 

Publicacoes da Prefeitura Municipal de Cameta, no diario official do estado do Para a em jomal de 

grande circulacao. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1. As partes elegem Foro da Cidade de Cameta, Estado do Para, para dirimir quaisquer divergencias 

decorrentes do presente pacto. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSIcOES FINAIS 

14.1. Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestarao final, completa a exclusiva de 

acordo entre elas celebrado. 

E, por estarem justos a contratados, assim o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e 

forma, pars todos os efeitos legais. 

Cameta, 11 de junho de 2021. 

PATRICIA DO SOCORRO 
Assinado de forma digital por 
PATRICIA DO SOCORRO BARROS 

BARROS MEDEIROS:42705347291 

MEDEIROS:427053472.91 0300: 2021.06.111202:02 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAcAO 
PATRICIA DO SOCORRO BARROS MEDEIROS 

Contratante 

R LOPES AssioadodeformadigitalporR 

BARRA:6388576800 WPESBARRA:63885768000100 
Dados: 2021.06.11 11:25:54 

0100 0300' 

R. LOPES BARRA - ME 
Contratada 
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