
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO Nº 20210235       

CONTRATANTE:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, co m sede 
na RUA AMADOR LEMOS, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 28.558.407/0001-58, representado pelo Sr. ANA 
PATRICIA GALUCIO DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  portador do CPF nº 
669.552.892-68, residente na RUA OSVALDO TOMAELA, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000.

CONTRATADO: U F AGUIAR - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 63.833.883/0001-30, estabelecida à 
TRV. QUINZE DE NOVEMBRO 76, CENTRO, Santarém-PA, CEP 68005-290, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARLISSON MAIA GOMES, residente na 
TRAVESSA 15 DE AGOSTO, 220, CENTRO, Santarém-PA, CEP 68005-020, portador do CPF 744.623.502-00.

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 
qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo 042/2021 pactuar o presente 
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto  Contratação de empresa para fornecimento de Material de expediente, 
pedagógico e esportivo para atender o Programa Dinheiro Direto na Escola.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

101986  Borracha branca escola                                CAIXA                  21,00            33,300           699,30

        nº 60 (cx c/ 40 unid)                                  
101987  Caderno Espiral Capa Dura Universitário 10 Matérias   UNIDADE                21,00            28,320           594,72

        160 Folhas.                                            
        Detalhes: Bolsa de  papel  decorada,  Capa  dura,  Capa

        acabamento com detalhe  metalizado,  Espiral  colorido,
        Folha de adesivos,     Folhas    pautadas    decoradas,

        Índice/separador de matérias   decorados,   Número   de
        matérias 10 matérias,  Parte  interna da capa decorada,

        Produto certificado FSC©,   Formato   200mm   x  275mm,
        Gramatura 56 g/mý,   Número   de   folhas  160  folhas.

        Informações fornecidas pelo fabricante                 
101988  Caderno de Caligrafia                                 UNIDADE                21,00            34,020           714,42

        universitário espiral capa dura 48fls                  
101989  Caderno de Desenho                                    UNIDADE                21,00            31,050           652,05
        -Modelo: caderno com espiral e sem pauta. Para aulas de

        cartografia e desenho.  Marca: Jandaia. Linha: Escolar.
        Contém 96 folhas. Tamanho: 200 x 275 mm                

101990  Caneta.                                               CAIXA                  21,00            51,630         1.084,23
        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                                   
101991  Caneta,                                               CAIXA                  21,00            51,670         1.085,07

        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                                  

101992  Cartolina -                                           UNIDADE                21,00             2,400            50,40
        Cartolina 150g 50x66 cores mistas                      
101993  Clips nº 06                                           CAIXA                  21,00            10,950           229,95

        Cx c/ 50 unid) galvanizado                             
101994  Clips nº 08-                                          CAIXA                  21,00            17,290           363,09

         (Cx c/ 25 unid) galvanizado                           
101995  Cola branca-                                          CAIXA                   4,00            56,350           225,40

        cx c/ 12  unid  de  500ml  cada)  Especificações:  Cola
        líquida à base  de  água,  lavável,  não  tóxica. Tipo:

        Líquida/ Branca.Peso: 90g.                             
101996  Cola branca -                                         CAIXA                  21,00            19,560           410,76

        Especificações: Cola líquida  à  base de água, lavável,
        não tóxica. Tipo: Líquida/ Branca.Peso: 1 litro        

101997  Cola para isopor 80g                                  UNIDADE                21,00             7,400           155,40
101998  Cola Instantanea 25g,                                 UNIDADE                21,00            12,610           264,81
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101999  Estilete-                                             UNIDADE                21,00            19,730           414,33

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

102000  EVA,                                                  UNIDADE                21,00             8,730           183,33
        1MM TAM. 48X40CM cores sortidas                        

102001  Fita adesiva,                                         UNIDADE                21,00             9,760           204,96
        Larga Original 45mmx50mm de cor transparente           

102002  Fita Adesiva-                                         UNIDADE                21,00            10,480           220,08
        Crepe branca 24mm X 50m                                

102003  Folha de isopor  10 mm                                UNIDADE                21,00            10,310           216,51
        1 m largura 0,50 m espessura 10 mm.                    

102004  Folha de isopor  20 mm                                UNIDADE                21,00            13,100           275,10
        1 m largura 0,50 m espessura 10 mm.                    

102005  Giz branco Escolar                                    CAIXA                   2,00            22,470            44,94
        (cx c/ 40 unid c/64 palitos)                           
102006  Giz colorido Escolar                                  CAIXA                   2,00            29,900            59,80

            (cx c/ 40 unid c/ 64 palitos)                      
102007  Giz de cera pequeno                                   CAIXA                  21,00             4,520            94,92

        (cx c/ 12  cores)  Giz  de  cera fino ideal para uso na
        pré-escola e em trabalhos escolares diversos. Fabricado

        com ceras de alta qualidade.                           
102008  Grampeador plástico                                   UNIDADE                21,00            36,890           774,69

        Capacidade 20 folhas.utiliza  grampos  para  Grampeador
        26/6 p/ 20fls                                          

102009  Grampo galvanizado 26/6                               CAIXA                  21,00            12,690           266,49
        (cx c/ 5000 unid)                                      

102010  Hidrocor.                                             CAIXA                  21,00            18,440           387,24
        (cx c/ 12  unidades)  Caneta hidrográfica 12 cores, com

        corpo arredondado em   plástico   que   garantem  maior
        firmeza                                                
102011  Lápis de cor grande c/ 12 cores                       CAIXA                  21,00            16,760           351,96

        Confeccionado em madeira  reflorestada  e  com  formato
        hexagonal, os lápis não deslizam da mão durante o uso e

        a ponta macia  facilita  na hora de colorir. Ideal para
        uso escolar, artístico e etc.                          

102012  Lápis preto nº 2                                      CAIXA                  21,00            43,740           918,54
        (cx c/ 50 unid)                                        

102013  Livro ATA 200 fls.                                    UNIDADE                21,00            31,420           659,82
        Capa dura (preto)                                      

        Costurado, 200 folhas, 210x300                         
                                                               

102014  Livro ata 100 fls,                                    UNIDADE                21,00            29,590           621,39
        Capa dura (preto)                                      

        Costurado, 100 folhas, 210x300                         
                                                               
102015  Livro de ocorrência - grande,                         VOLUME                 21,00            20,140           422,94

        COM 100 FOLHAS NUMERADAS                               
         CAPA DURA                                             

         FORMATO: 218MM X                                      
        319MM                                                  

         GRAMATURA: 56 g/mý                                    
102016  Massa de modelar -                                    UNIDADE                21,00             9,000           189,00

        Tamanho do produto:16.3  x  1.6  x  13.3 cm            
         0.21 g, 6                                             

        cores, 180g                                            
102017  Tapete Fofinho Alfabeto                               UNIDADE                21,00           124,470         2.613,87

        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.               
102018  Papel A4 -                                            RESMA                  21,00            39,860           837,06

         resma de 500 fls                                      
102019  0apel c/ pauta.                                       PACOTE                  5,00            32,670           163,35

        Quantidade: Pacote com 100 folhas. Dimensões: 200 x 275
        mm                                                     

102020  Papel camurça,                                        PACOTE                 21,00            44,430           933,03
        (pct c/ 25 unid) Formato: 60cm x 40cm                  

102021  Papel cartão.                                         UNIDADE                21,00             2,730            57,33
        1.  cores variadas, tam50x70 275G                      

102022  Papel crepon.                                         UNIDADE                21,00             7,330           153,93
102023  Papel madeira-                                        UNIDADE                21,00             2,020            42,42

        80G 66X96 FOLHA                                        
102024  Pasta catálago-                                       UNIDADE                21,00            29,730           624,33

        2.  com 50 Envelopes Visor 245x335mm Preto             
102025  Pasta elástica Fina.                                  UNIDADE                21,00             3,970            83,37
        Aba elástica lisa   transparente   (colorida),  Tamanho

        A4,Matéria prima Polipropileno,   Reciclável,  Atóxica,
        Impermeável, Leve, Fechamento  c/  elástico  na  cor da

        Pasta, Espessura: 0,35mm,Dimensões: 310x220mm          
102026  Perfurador para 60 folhas.                            UNIDADE                21,00           161,110         3.383,31

        possui margeador e  estrutura  metálica. Base plástica,
        tamanho 210x92x114mm.                                  

102027  Pincel atômico,                                       UNIDADE                21,00            33,950           712,95
        Ponta de feltro.  Tinta  à base de álcool. Espessura de

        escrita de 2,0  mm,  4,5  mm e 8,0 mm. Recarregável com
        tinta - cor azul                                       

102028  Pincel atômico-                                       UNIDADE                21,00            33,950           712,95
        Ponta de feltro.  Tinta  à base de álcool. Espessura de

        escrita de 2,0  mm,  4,5  mm e 8,0 mm. Recarregável com
        tinta- cor preta                                       
102029  Pincel atômico-.                                      UNIDADE                21,00            33,950           712,95

102030  Pistola de cola quente-                               UNIDADE                21,00            91,000         1.911,00
        (bastão grossa)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.                      
102031  Pistola de cola quente.                               UNIDADE                21,00           108,870         2.286,27

        (bastão fino) Pistola   de  Cola  Quente  possui  corpo
        injetado em plástico  preto e amarelo e ponta metálica,
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        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.                      
102032  Régua de 30cm-                                        UNIDADE                21,00             2,750            57,75

        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                       

102033  Régua-                                                UNIDADE                21,00             4,810           101,01
        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                 
102034  Tapete Numérico 10 Placas-                            UNIDADE                21,00           131,540         2.762,34
        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.                                           
102035  Tesoura:-                                             UNIDADE                21,00            14,330           300,93

102036  Tinta guache-                                         UNIDADE                21,00             9,740           204,54
        (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                                   
102037  TNT-                                                  ROLO                   21,00           200,700         4.214,70

        cores sortidas  com 50 m x 1,40 m de largura.          
102038  Bola de futebol de campo -                            UNIDADE                21,00            76,290         1.602,09

        modelo Digital Termo VIII, Produzida com poliuretano, a
        peça possui 8  gomos ligados a tecnologia TERMOTEC, que

        oferece formato 100%  esférico  e  0% absorção de água,
        mesmo sob condições de chuva intensa. Ao unir o sistema

        NEOGEL com uma   camada  de  dupla  colagem,  o  modelo
        oferece amortecimento interno  e  reforça  a junção dos

        gomos, melhorando a    performance   nos   gramados   e
        diminuindo o impacto  nos  cabeceios.  Além  disso, sua

        câmara 6D é produzida com borracha butílica e apresenta
        6 discos posicionados simetricamente, assegurando maior
        equilíbrio e alta  precisão. Já seu miolo lubrificado e

        removível conta com  o sistema Capsula Sis e carrega um
        bico alongado que  envolve  a  agulha e retém o ar. Por

        fim, seu design    é   predominantemente   branco   com
        acabamento perolado e  traz  detalhes em laranja e azul

        por toda a estrutura                                   
102039  Jogo de xadrez -                                      UNIDADE                21,00           102,390         2.150,19

102040  Jogo de dominó-                                       UNIDADE                21,00            33,180           696,78
        grosso cor branca(material osso 28 peças)              

102041  Corda grossa média-                                   UNIDADE                21,00            25,660           538,86
        3.  Corda Trançada 100% Polipropileno 10mm X 20 Metros 

102042  Jogo de dama -                                        UNIDADE                21,00            93,050         1.954,05
        tabuleiro madeira dobrável (medindo 39x39)             

102043  Cartão para árbitro na cor amarelo -                  UNIDADE                21,00            12,500           262,50
        (material plástico injetáve medindo (8 cm x 12cm (LxA) 
102044  Cartão para árbitro na cor vermelho.                  UNIDADE                21,00            12,500           262,50

        (material plástico injetáve medindo (8 cm x 12cm (LxA) 
102045  Apito para arbitro-                                   UNIDADE                21,00            30,650           643,65

         em plástico com Potência Sonora: 115dB                

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       43.815,65

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Pregão eletrônico - Lei 10.520/02, art. 2º, $ 1º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual;
3.2. Atender, com a diligência possível, as determinações do Fiscal do Contrato, adotando todas as providências 
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
3.3. Realizar a manutenção desse contrato em perfeitas condiçoes, no prazo e local indicados pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, após recebimento da ordem de fornecimento. 
3.4A empresa contratada deverá executar o serviço nos termos do termo de referência, com segurança conforme as 
normas de segurança, ABNT.
3.5Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
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quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
3.6 Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução  do objeto contratual que afete o cumprimento 
das obrigações.
3.7 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência deste contrato e, no 
caso de reclamações, responder a elas no prazo de até 48h.
3.8 Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.9 Realizar manutenção de no prazo máximo de 1 (um) dia útil para retorno de serviço executado de forma que não 
atenda a demanda, ou seja, que o problema em questão não foi solucionado. 
3.9.1 Se houver necessidade, por força maior, de dilatação do prazo acima mencionado, esse deverá ser justificado e 
aprovado pelo fiscal do contrato.
3.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é 
atender prontamente;
3.11. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3.12  Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.13. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato;
3.15 Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.16Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supre ssões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
3.17 Além das obrigações acima, a contratada obriga-se ainda:
a)A contratada se obriga a entregar os objetos no prazo máximo de 3 dias uteis, a contar da data da solicitação de 
entrega. 

b)A contratada se obriga a fornecer o objeto de acordo com as necessidades da municipalidade e somente poderão ser 
entregues aos usuários mediante a devida autorização/requisição emitida pelo servidor responsável.

c)A contratada disponibilizará os comprovantes de fornecimento do objeto com assinatura do responsável pelo 
recebimento. 

d) A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento feito por aquela. 

e)Aplica-se à execução deste contrato às normas da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e de direito privado, no que couber,

f)A contrata está ciente que a contratante tem o direito de adquir ir apenas parte da quantidade do objeto quer seja em 
razão de não necessitar da sua totalidade, quer seja para adequar os gastos à Lei de Responsabilidade Fiscal.

g)Ressarcir os eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
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4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.
4.5. A fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado  e fiscalizado por servidor  designada pelo (a) 
GESTOR (A) DO CONTRATO, cabendo a ele:
a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação.
b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento do fornecimento.
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial aplicação de 
sanções ou revisão do contrato.
e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua 
relativa às obrigações contratuais.
4.6aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
4.7Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar as atividades de acordo com as 
determinações do termo de referênci
4.8 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas e 
especificações
4.9 Exercer o acompanhamento e a fiscalização Da execução do objeto licitado, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 
8.666/93. 
4.10 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando prazo 
para a sua correção;
4.11 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 17 de Dezembro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes:
penalidades:
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Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 
contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma 
das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par  a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 43.815,65 (quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e 
cinco centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da 
obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 
pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 1901.123610403.2.061 Programa Dinherio na Escola PDDE , Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 43.815,65, ficando o saldo 
pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

LAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
11.1. Em conformidade com os arts.67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. a fiscalização da contratação será exercida por 
um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência à Administração que será designado através de portaria.
11.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução do contrato.
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11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.
12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de diri  mir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.
12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme.

Local, data.
                                                                                     PLACAS - PA, 17 de Dezembro de 2021

    FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ(MF)  28.558.407/0001-58

    CONTRATANTE

    U F AGUIAR - ME
    CNPJ 63.833.883/0001-30

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                 
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