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CONTRATO Nº.2019/0340 

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. –040/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PLACAS/PA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E A EMPRESA J K FERREIRA INFORMÁTICA EIRELI - ME 

COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA AMADOR LEMOS, inscrito no 
CNPJ (MF) sob o nº 28.558.407/0001-58, representado pelo(a) Sr.(a) MARCELO WILTON RODRIGUES LEAL, SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  portador do CPF nº 509.521.612-49, residente na AVENIDA PERIMENTRAL SUL S/N,  e de outro lado 
a firma J K FERREIRA INFORMÁTICA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 33.389.117/0001-68, estabelecida à 
Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 117B, Novo Panorama, Anapu-PA, CEP 68365-000, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) FRANCISCO MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS, residente na Rua 02, número 
10, Novo Panorama, Anapu-PA, CEP 68365-000, portador do(a) CPF 922.841.402-20,  tem entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 040/2019-PDDE e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA I - Do Objeto. 

1.1O presente instrumento tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DE EXPEDIENTE E ESPORTE PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE. 
CLÁUSULA II - Do Preço e condições de pagamento 

2.1O preço total ajustado para execução do presente contrato é de R$33.095,00 (trinta e três mil, noventa e cinco reais) 

ITEM 
DESCRIÇÃO DETALHADA UND QUANTIDADE 

 
VALOR UND  

 
VALOR TOTAL 

 
MARCA 

01 Borracha branca escolar (cx c/ 40 unid) Cx 20  35,00  700,00  MERCUR 

02 Álcool (Cx c/ 12 garrafas  de 900ml cada) Cx 2 39,00   78,00  SOL 

03 

Caderno espiral capa dura universitário 10 materias, 160 fls.  
Detalhes:Bolsa de  papel decorada, capa dura, capa  
acabamento com detalhe metalizado, espiral colorido, folha 
adesivo, folhas pautadas decoradas, índice/separador de 
matérias decoradas, numero de matérias:10 materias, parte 
interna da capa decorada, produto certificado FSC®, formato 
200 mmx275 mm, gramatura 56g/m². 

Unid 

550 14,50   7.975,00  

 
 
 
 
 
 
 
TILIBRA 

04 Caderno de Caligrafia universitário espiral, capa dura, 48fls. Unid 20 7,10  142,00  FORONI 

05 
Caderno de Desenho pequeno- modelo: caderno com espiral 
e sem pauta. Para  aulas de cartografia e desenho. 

Unid 
20  7,90   158,00  

FORONI 

06 

Caneta: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes 
orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, 
cristal médio cx. com 50 unid. Com atestado do INMETRO. 
Cor azul 

Cx. 

20  35,00  700,00  

COMPACTOR 

07 

Caneta: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes 
orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, 
cristal médio cx. com 50 unid. Com atestado do INMETRO. 
Cor preta 

Cx. 

20 35,00  700,00  

 
 
 
COMPACTOR 

08 Cartolina cores variadas Unid 20  1,00   20,00  MILLENIUM 

09 Clips nº 06 (Cx c/ 50 unid) galvanizados Cx 20 5,60  112,00  BRW 

10 Clips nº 08 (Cx c/ 25 unid)galvanizados Cx 20 4,90   98,00  BRW 

11 Cola branca (cx c/ 12 unid de 500ml cada)  Cx 4  39,00  156,00  MAXXI 
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Especificações:cola liquida a base de água, lavável, não 
tóxica, tipo:liquida 

12 
Cola branca – especificações: cola liquida a base de água, 
lavável, não tóxica, tipo liquida, peso 1Litro 

Unid 
20  17,90  358,00  

MAXXI 

13 Cola de isopor 80g Unid 20  5,90   118,00  NEW MAGIC 

14 Cola Instantanea 25g Unid 20  15,50   310,00  TEK BOND 

15 
Estilete: lamina largo formato anatômico com sistema de 
trava, acrílico Grande.  

Unid. 
20 3,40  68,00  

BRW 

16 EVA cores sortidas Unid. 20 2,50  50,00  IBEL 

17 
Fita adesiva: Larga Original 45mmx50mm de cor 
transparente 

Unid. 
20  4,50   90,00  

EMPACOTAR 

18 Fita crepe branca branca 24 mmx50m Unid. 20  7,90   158,00  ALDEBRAS 

19 Folha de isopor  10 mm Unid 20 10,00   200,00  SÓ ISOPOR 

20 Folha de isopor  20 mm Unid 20  12,00   240,00  SÓ ISOPOR 

21 Giz branco (cx c/ 40 unid c/64 palitos em cada) Cx 2 4,50  9,00  DELTA 

22 Giz colorido (cx c/ 40 unid c/ 64 palitos em casa) Cx 2  4,50   9,00  DELTA 

23 
Giz de cera pequeno (cx c/ 12 cores) giz de cera fino, ideal 
para uso na pré-escola e em trabalhos escolares  diversos, 
fabricado com cera de alta qualidade 

Cx 
20  4,00   80,00  

LEO LEO 

24 
Grampeador  plástico, com capacidade 20 folhas. Utiliza 
grampos para grampeador 26/6 p/ 20fls Unid 20  25,00   500,00  

JOCAR 

25 Grampo 26/6 9 (cx c/ 5000 unid) Cx 20 6,00  120,00  JOCAR 

26 
Hidrocor (cx c/ 12 unidades) caneta hidrográfica 12 cores, 
com corpo arredondado em plástico que garantem firmeza 

Cx 
20  7,90   158,00  

MARIPEL 

27 
Lápis de cor grande c/ 12 cores, confeccionado em madeira 
reflorestada e com formato hexagonal, ponta macia e de 
material que não deslize na mão no uso. 

Cx 
20 11,50  230,00  

LEO LEO 

28 Lápis preto nº02 (cx c/ 50 unid) Cx 20  34,00   680,00  BIC 

29 Livro ATA Unid 
20 19,00   380,00  

SÃO 
DOMINGOS 

30 
Livro ata 100 fls Unid 20 19,00   380,00  

SÃO 
DOMINGOS 

31 Livro de ocorrência - grande Unid 
20  19,00   380,00  

SÃO 
DOMINGOS 

32 Massa de modelar - 6 cores-180g Unid 20 4,90   98,00  MAGIX 

33 

O Tapete (material-macio fofo) Alfabeto da Mingone conta 
com 28 placas, sendo 26 letras grandes e 2 placas com 
letras cursivas. As placas medem aproximadamente 30 x 30 
centímetros e juntas formam um tapete de aproximadamente 
2,52 x 2,52 m. 

Unid 

20   150,00  3.000,00  

MIGHONE 

34 Papel A4 - resma de 500 fls Resma 20 22,00  440,00  REPORT 

35 Papel c/ pauta (pct de 100fls) pct 5  12,00  60,00  PCT 

36 Papel camurça (pct c/ 25 unid) Pct 20  23,00   460,00  PCT 

37 Papel cartão - cores variadas Unid 20  2,10   42,00  VMP 

38 Papel crepon (cores variadas) Unid 20   2,10      42,00  VMP 

39 Papel madeira Unid 20 1,70   34,00  VMP 

40 Pasta catálago 50 folhas Unid 20 16,50   330,00  ACP 

41 Pasta elástica Fina: Aba elástica lisa transparente (colorida) Unid. 20  4,00   80,00  ACP 

42 
Perfurador de papel para 60 fls, possui margeador e 
estrutura metálica. Base plástica, tamanho 210x92x114mm 

Unid 
20  100,00   2.000,00  

BRW 
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43 
Pincel atômico – ponta de feltro- tinta a base de álcool. 
Espessura de escrita de 2,0mm, 4.5mm e 8,0mm. 
Recarregável-cor azul 

Unid 
20 5,90  118,00  

RADEX 

44 
Pincel atômico – ponta de feltro. Tinta a base de álcool. 
Espessura de escrita 2,0 mm, 4,5 mm e 8,0mm, 
recarregável-cor preta 

Unid 
20 5,90  118,00  

RADEX 

45 
Pincel atômico – ponta de feltro. Tinta a base de álcool. 
Espessura de escrita 2,0mm, 4,5mm, e 8,0mm. Recarregável 
com tinta cor vermelha 

Unid 
20  5,90   118,00  

RADEX 

46 

Pistola de cola quente (bastão Grande) – pistola de cola 
quente que possui corpo injetado em plástico, bivolt com 
potência entre 10 e 12 watts. Ideal para uso doméstico em 
brinquedos, maquetes, flores artificiais, móveis, entre outros. 
Acompanha do de dois bastões de cola de silicone. 

Unid.  

20  19,50   390,00  

LEO LEO 

47 

Pistola de cola quente (bastão fino) Pistola de Cola Quente 
possui corpo injetado em plástico preto e amarelo e ponta 
metálica, além de ser bivolt com potência entre 10 e 12 wats. 
Ideal para uso doméstico em brinquedos, maquetes, flores 
artificiais, móveis, entre outros. Acompanha dois bastões de 
cola de silicone 

Unid.  

20  17,00  340,00  

LEO LEO 

48 

A Régua de 30cm possui uma identificação visual diferente 
das demais, com gravação diferenciada a cada 
5cm.Fabricada em poliestireno, com 3mm de espessura, ela 
apresenta maior resistência e maior durabilidade 

Unid.  

20 2,90   58,00  

ACRILEX 

49 

Régua 50cm possui uma identificação visual diferente das 
demais, com gravação diferenciada a cada 5cm.Fabricada 
em poliestireno, com 3mm de espessura, ela apresenta 
maior resistência e maior durabilidade 

Unid.  

20  4,10   82,00  

ACRILEX 

50 

Tapete Numérico 10 Placas - Tapete emborrachado colorido 
composto por 10 peças contendo números. Cada placa 
mede aproximadamente 30 x 30 cm e 8 mm de espessura. 
Tapete colorido, lavável, atóxico, onde a criança brinca 
encaixando os números. Pode ser usado como decoração, 
para abafar o som e amortecer o impacto. Desenvolve a 
coordenação motora, organização espacial e corporal, 
linguagem e comunicação. 

Unid 20 

 105,00   2.100,00  

MIGHONE 

51 
Tesoura: uso geral lamina em aço, cabo de polipropileno, 
fabricado no Brasil. 

Unid. 20 
7,90  158,00  

VALEW 

52 

Tinta guache (cx c/ 06 cores) ideal para pinturas a pincel em 
papel, papel cartão e cartolina. Importante instrumento para 
o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e 
percepção visual das cores. Não tóxico. Composição: 
Resina, água, Pigmentos, Carga e Conservante. Cores: 
verde, amarelo, azul, preto, branco e vermelho. Contém 6 
potes de 15ml cada 

Unid 

20 5,00   100,00  

ACRILEX 

53 TNT - cores sortidas 50 mts Rolo 20 90,00   1.800,00  SANTA FÉ 

54 

Bola de futebol de campo - modelo Digital Termo VIII,  
Produzida com poliuretano, a peça possuindo 8 gomos 
ligados a tecnologia TERMOTEC, que oferece formato 100% 
esférico e 0% absorção de água, mesmo sob condições de 
chuva intensa. oferecendo amortecimento interno e 
reforçando a junção dos gomos, melhorando a performance 
nos gramados e diminuindo o impacto nos cabeceios. 
câmara 6D com borracha butílica e apresentando 6 discos 
posicionados simetricamente, assegurando maior equilíbrio e 
alta precisão. Com miolo lubrificado e removível com sistema 
Capsula Sis, bico alongado para envolver a agulha e reter o 
ar. predominantemente branco com acabamento perolado. Unid 20  110,00  2.200,00  

PENALTY 

55 
Jogo de xadrez - tabuleiro madeira dobrável (medindo 
39x39) Unid 20  55,00   1.100,00  

TABULEIRO 

56 Jogo de dominó grosso cor branca(material osso 28 peças) Unid 20  25,00   500,00  MB 
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2.2Das Condições de Pagamento - O pagamento será em moeda corrente do País até 30 dias a contar da certificação de que o 
objeto foi aceito, após a liberação da nota fiscal pelo setor competente, creditado em favor da vencedora, através de ordem 

bancária de conformidade com as informações indicadas expressamente pela empresa, deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá 

após a data de apresentação da competente nota fiscal eletrônica junto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as 

certidões pertinentes. 

CLÁUSULA III – Da vigência do contrato. 

3.1 O prazo de vigência será ate dia 31 de Dezembro de 2019, inicia na data de assinatura do instrumento contratual, 

podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93, caso haja interesse da administração. 

CLÁUSULA IV – Do prazo de entrega dos produtos. 

4.1. O prazo de entrega do objeto desta licitação será de IMEDIATO a contar do recebimento da solicitação e, somente será 

pedido de  acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, através de requisição expedida. 

4.2A suspensão de entrega do produto somente poderá ocorrer nos termos do Art. 78, XV da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA V - Da Dotação Orçamentária 

5.1As despesas para aquisição do objeto desta Licitação no exercício de 2019, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

12.361.0403.2.057 – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE, 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 

5.1.1 O Município faculta o direito de adquirir parte dos produtos licitados. 

CLÁUSULA VI - Do Reajustamento de Preço – 

6.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para 

restabelecimento do equilíbrio econômico edemaissituações permitidas nostermosdaLei nº. 8.666/93 ealterações posteriores.  

CLÁUSULA VII - Das Obrigações  

7.1 Caberá ao CONTRATANTE as atribuições de fiscalizar o fornecimento dos produtos e o estrito cumprimento  das Cláusulas aqui 

estabelecidas, de acordocom a portaria n°011/2019,atravésda servidora  ANA PATRICIA GALUCIO SOUSA. 

7.1.1 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido  

7.2. Da Contratada 

a) Proceder à entrega dos produtos, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de 

transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de 

Importação ou documento equivalente (se necessário), com as especificações detalhadas ou documento equivalente para 

conferência; 

b) Embarcar os produtos, nos prazos e condições estabelecidos em sua proposta, quando for o caso; 
c) Manter, durante aexecução docontrato, todas ascondiçõesdehabilitação edequalificação exigidas nalicitação; 

d) Substituir os produtos quando necessários, sem ônus para a CONTRATANTE. 
f) Responder por todos os ônus referentes a entrega dos produtos ora contratados, desde os salários do pessoal, como 

também osencargostrabalhistas, previdenciários, fiscais e Comerciais, que venham a incidir  sobre o presente Contrato; 

g) Entregar os produtos no local e no prazo indicado pela CONTRATANTE; 

57 Corda grossa média Kg 20  15,00   300,00  NAVAL 

58 Jogo de dama -  tabuleiro madeira dobrável (medindo 39x39) Unid 20 35,00   700,00  SPORTS 

59 
Cartão para árbitro na cor amarelo - (material plástico 
injetáve medindo (8 cm x 12cm (LxA) Unid 20  17,00   340,00  

POKER 

60 
Cartão para árbitro na cor vermelho  (material plástico 
injetáve medindo (8 cm x 12cm (LxA) Unid 20  17,00   340,00  

POKER 

61 Apito para arbitro em plástico com Potência Sonora: 115dB Unid 20 14,50   290,00  FOX 
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h) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a contratante, em razão de 

acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 

Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 
CLÁUSULA VIII - Da Rescisão Contratual: 

8.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de Educação ou bilateralmente, atendidas 

sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA IX – Da Alteração Contratual 

9.1 Caso haja necessidade de alteração no Contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá ser alterado 

com base no dispositivo legal constante no artigo 65, incisos e alíneas §1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA X- Das penalidades 

a) Advertência; 

b) Multa variável de 2% a 10% dovalordocontrato, deacordo comograu deinadimplemento, acritério da SEMED; 
c) Suspensão temporária de particular em licitação e inadimplemento do contrato com a administração por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a SEMAD – Secretaria Municipal 
de Administração. 
CLÁUSULA XI - Norma Aplicada 

11.1 Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA XII – Vinculação ao Edital 

12.1Aplica-se o presente Contrato as regras estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº 040/2019 

CLÁUSULA XIII - Do Foro 

13.1.Fica eleito o foro da Comarca de Uruará, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos 
pela Prefeitura Municipal  de Placas/PA. 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 

(duas) testemunhas para que produza efeitos legais. 

PLACAS/PA, 29 De Novembro de 2019. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      J K FERREIRA INFORMÁTICA EIRELI - ME., 

CONTRATANTE CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1   

2   
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