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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2017/SEMAD/PMC 

PROCESSO Nº 009/2017/SEMAD-PMC 

 

 

CONTRATO N.º 006/2017/SEMAD/PMC 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 

LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURUÇÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

DO OUTRO A EMPRESA OSVALDO M. 

GALVÃO - ME. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CURUÇA CNPJ n°. 05.171.939/0001-32, sediada na Praça Cel. 

Horácio, n°. 70, Bairro Centro, em Curuça, neste Estado, CEP: 68.750-000 neste ato 

representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por intermédio 

do Secretário ALESSANDRO MIRANDA DE MACÊDO MARTINS, PORTARIA N°. 

001/2017, RG Nº 3114744 PC/PA, CPF/MF Nº 697.741.962-87; doravante denominada 

apenas CONTRATANTE e a Empresa OSVALDO M. GALVÃO - ME, CNPJ/MF N º 

63.883.136/0001/07, estabelecido à Rua Generalíssimo Deodoro, nº 128, Centro, Curuçá/PA, 

CEP 68.750-000, denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Sr. OSVALDO 

MARQUES GALVÃO, Carteira de Identidade n.º 2531780, Órgão Expedidor SSP/PA, e 

CPF n.º 081.014.772-68, firmam o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
 O objeto da licitação é seleção da proposta mais vantajosa para a Contratação de para fornecimento 

de material de construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Curuçá e de 

mais Secretarias Municipais, conforme Termo de Referência, sendo parte integrante deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 

REAJUSTAMENTO: 

 

2.1. Este contrato tem seu valor Global de R$ 75.953,10 (setenta e cinco mil novecentos e 

cinquenta e três reais e dez centavos). 

 

2.2. Estão incluídas no preço todas as despesas com material, benefícios, impostos, taxas, 

fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

2.3. No período de vigência deste Contrato os preços são irreajustáveis. 
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2.4. O pagamento deverá ser efetuado conforme solicitação mensal pela Prefeitura e Fundo 

Municipal de Educação, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com o pedido 

de demanda de cada secretaria, após conferência de quantidade e qualidade dos materiais. 

2.5. O pagamento será creditado em favor do Fornecedor, através de ordem bancária, devendo 

para isso, ficar explicitado o nome do banco e da agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado de recebimento dos 

materiais efetuados nas Notas Fiscais. 

2.6. Não haverá reajustes nos preços propostos; 

2.7. Não haverá atualização e nem compensação financeira.  

2.8.  Na ocasião do pagamento a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 

cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
 

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

3.1. Prazo de vigência do presente Contrato será de até 180 (cento e oitenta) , a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o § 1
o
  do art.57, da Lei nº 

8.666/93, no que couber. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1.  Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos, alocados na 

seguinte classificação Orçamentária:  

 
Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá 

Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte       

Projeto Atividade: 15.122.1501.2.209 – Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Subelemento: 3.3.90. 30.99 – Outros Materiais de Consumo  

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 04 – Fundo Municipal de Educação de Curuçá 

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Educação de Curuçá      

Projeto Atividade: 12.361.0704.2.176 – Manutenção do Salário Educação 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Subelemento: 3.3.90. 30.99 – Outros Materiais de Consumo  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

5.1. São obrigações do Fornecedor: 

a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Administração;  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1103.CEP: 

68.750-00 

 

 

b) Substituir todo e qualquer material que chegar com avaria ou que vier a apresentar vício, 

durante o período de garantia; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as 

entregas feitas por transportadoras; 

d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da venda deste material; 

e) Entregar os materiais nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber 

às Leis do Consumidor; 

f) Manter e fornecer sempre que solicitado, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições exigidas para sua habilitação e qualificação exigidas na formalização do contrato, 

conforme prevê o inciso XIII, do artigo 55, do Regramento Licitatório.   

g) Entregar o obejeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no 

CC.2017.001-A. SEMAD. PMC, no termo contratual e na proposta contratada. 

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

i) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE. 

j) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual. 

l) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no 

§ 1° do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

5.2. Fiscalizar a acompanhar a entrega do objeto contratual. 

5.3. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à entrega do 

objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

5.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vistas das notas fiscais/faturas 

devidamente atestadas, pelo responsável. 

5.5.  Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo de venda; 

5.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações 

e obrigações assumidas pelo fornecedor; 

5.7. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, especialmente, designado pela Secretaria de Administração 

e, definitivamente, por servidor designado pela Secretaria de Administração, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após a vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais. 

6.2.  PRAZO E LOCAL DE FORNECIMENTO: O prazo para entrega dos materiais será 

de no Maximo 15 (quinze) dias consecutivos, conforme demanda de cada secretarias contados 
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do recebimento da Ordem de Compra/Contrato. A entrega dos materiais será na sede da 

SMER, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n. e conforme Nota de Pedido; 

6.3. A garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de 

fabricação dos produtos. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão nos termos previstos em 

lei. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, de forma amigável ou judicial nos termos da legislação. 

7.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 

unilateral, nas hipóteses previstas no art.78, inciso I a XII e XVII da Lei nº 8.666/93, sem que 

caiba à CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades 

cabíveis em processo administrativo regular; 

7.3. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, efetivada pela autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos 

decorrentes da contratação até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, em 

conformidade com o inciso IV, do art. 80, da Lei 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a defesa prévia, 

serão aplicadas à CONTRATADA às seguintes sanções:  

 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento em contratar com a 

Prefeitura Municipal de Curuçá, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Município de Curuçá, na 

prova prevista no incido IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto 

perdurarem os motivos; 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte, não assumindo a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
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10.1. O presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro do Município de Curuçá, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

resultantes da interpretação e execução deste Contrato. 

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza 

os efeitos legais. 

 

 

 

Curuçá-PA, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO MIRANDA DE MACÊDO MARTINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

OSVALDO M. GALVÃO - ME 

OSVALDO MARQUES GALVÃO 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

Testemunha:  

 

                  

Nome:____________________________ 

RG:    

CPF/MF:  

 

Nome:____________________________             

RG: 

CPF/MF 
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