
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATO Nº 20182624       

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
RUA CRISTOVÃO COLOMBO, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 17.165.695/0001-64, representado pelo(a) Sr.(a) 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA, PREFEITA MUNICIPAL,  portador do CPF nº 827.759.312-00, residente na 
Trav. Magalhães Barata, nº 601,  e de outro lado a firma SUPERMERCADO PREÇO CERTO EIRELI - ME., 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 29.401.938/0001-03, estabelecida à Rua Sargento Simplício, s/n, Ipixuna do 
Pará, Ipixuna do Pará-PA, CEP 68637-001, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr.(a) WAGNER GEORGE PEREIRA CABRAL, residente na RUA SARGENTO SIMPLICIO, 
S/N, CENTRO, Ipixuna do Pará-PA, CEP 68637-000, portador do(a) CPF 677.942.702-00,  tem entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2018-150201 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 PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E AS DEMAIS 
SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

020133  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS - PCT COM 10UND  PACOTE                100,00             2,400           240,00
         - Marca.: BRASILEIRINHO                               

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares
        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina
        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:
        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os
        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso
        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR
        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao
        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração
        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275
        de 25/04/2001. pct                                     

                                                               
                                                               

                                                               
020864  FOSFORO - Marca.: GUARANI                             CAIXA                 210,00             2,250           472,50
        caixa contendo 10 caixinhas com 40 unidades de fosforo.

020897  OLEO DE PEROBA - Marca.: YPE                          UNIDADE                80,00             5,200           416,00
        01 litro                                               

020898  MASCARA DESCARTAVEL - Marca.: PLASTIL                 PACOTE                700,00             0,300           210,00
        pacote com 50 unidades                                 

020899  DESENGORDURANTE - Marca.: VEJA                        UNIDADE               540,00             7,600         4.104,00
        remove com eficácia  gorduras,  graxas,  óleos  e  toda

        sujeira impregnada em pisos, paredes, coifas, máquinas,
        peças, perfis, bem  como  motores,  baús  e  chassis de

        veículos. - Composição  Química: tensoativos aniônicos,
        alcalinizantes, seqÜestrantes, solvente   -  Odor:  não

        contém perfume.                                        
        especial e corante;- Teor não Volátil:                 
        15,5 a 17,0%;- pH (20º C): 12,5 - 13,5;- Densidade (20º

        C): 1,070 -  1,080 g/ml;- Viscosidade Brookfield # 2/60
        (20º C): 300  a  400 cps;- Ponto de Turvação: menor que

        5ºC;- Aspecto: líquido  translúcido                    
        Remove ainda ceras                                     

        emulsionáveis de pisos laváveiS.                       
020900  PEDRA SANITÁRIA - Marca.: NAFT                        UNIDADE             2.050,00             1,800         3.690,00

020901  VASSOURA PARA SANITÁRIO - Marca.: SANIPLIN            UNIDADE                35,00             4,800           168,00
020902  CREOLINA P/ LIMPEZA 500ML - Marca.: CAVEIRA           LATA                  100,00            12,750         1.275,00

020907  LUVA DESCARTAVEIS TAM M PCT C/50 UNIDADES - Marca.:   PAR                   775,00             3,600         2.790,00
        TEXTIL                                                 

020908  LUVA DESCARTAVEL TAM G PCT COM 50 UNIDADE - Marca.:   PAR                   700,00             3,600         2.520,00

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

        TEXTIL                                                 

030669  DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500ML - Marca.: ECONOM  UNIDADE             1.147,00             1,700         1.949,90
        Detergente para louças,   biodegradável,   consistente.

        Aplicação: remoção de  gorduras  de  louças, talheres e
        panelas. Aroma natural.  Frasco  de  500ml. A embalagem

        deverá conter externamente  os  dados de identificação,
        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Ministério da Saúde.                       
030670  ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE - Marca.: BOM BRIL        UNIDADE               262,00             0,650           170,30

        Esponja de louça  dupla  face (fibra e espuma), formato
        retangular, medindo 110x75x23mm,                       
        abrasividade   média.                                  

        Composição: espuma de   poliuretano   com  bactericida,
        fibra sintética coma brasivo.                          

030671  FLANELA PARA LIMPEZA - AMARELA - 56X38CM - Marca.: R  UNIDADE               352,00             2,900         1.020,80
        Flanela para limpeza,  100%  de algodão, cor amarela de

        tom forte, lisa, medindo 56x38cm.                      
030672  GUARDANAPO DE PANO 60X40CM - Marca.: ESPAÃO           UNIDADE               896,00             3,600         3.225,60

        GUARDANAPO DE PANO     PINTADO,     MEDINDO     60X40CM
        (APROXIMADAMENTE), TECIDO RESISTENTE  E  ATOALHADO, COM

        ACABAMENTO, O PRODUTO    DEVE    CONTER    ETIQUTA   DE
        IDENTIFICAÇÃO CONTENDO A INDÚSTRIA, MARCA E MEDIDA.    

030673  LUVA LATEX MEDIA - Marca.: TEXTIL                     PAR                   699,00             4,200         2.935,80
        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,
        revestida internamente com     flocos    de    algodão,

        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos
        dedos e pontas dos dedos. Tamanho:P                    

030674  PANO DE CHÁO - Marca.: ESPAÃO                         UNIDADE             1.228,00             4,800         5.894,40
        Confeccionado em tecido  de  algodão  cru, tipo sacaria

        branca de açúcar                                       
        recuperada de primeira viagem, lavado                  

        e alvejado, isento  de  rasgos,fiapos  soltos ou outros
        defeitos que possam            prejudicar           sua

        utilização.composição 100% algodão,tamnho 42CM X 70CM. 
030676  PAPEL TOALHA - PCT - Marca.: KAROL                    PACOTE                456,00             3,500         1.596,00

        Toalha de papel,  picotada,  cor  branca (100% branca),
        super resistente, de    rápida    absorção,    primeira
        qualidade. Pacote com  02  rolos  de 60 toalhas medindo

        20x22cm.                                               
030677  DESODORIZADOR PARA SANITARIO - Marca.: BRILUX         UNIDADE             3.370,00             1,750         5.897,50

        Desodorizador sanitário, refil(PEDRA).  Aspecto físico:
        tablete sólido de  35g. Aplicação: para vaso sanitário.

        A embalagem deverá  conter  externamente  os  dados  de
        identificação, procedência, número  do lote, validade e

        número de registro no Ministério da Saúde.             
030678  RODO 40CM - Marca.: CACIQUE                           UNIDADE               608,00             5,700         3.465,60

        Rodo, com cabo   de  madeira  plastificada  com  rosca,
        suporte plástico medindo 40cm, 01 borracha.            
030680  SABONETE 90g - Marca.: LUX                            UNIDADE               242,00             1,600           387,20

        Sabonete, em tablete,  uso adulto, de fragrância suave.
        O sabonete deverá  possuir  grande poder espumante, ser

        cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao
        longo do tempo  de  sua  utilização, formar o mínimo de

        massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e
        não causar irritabilidade  dérmica.  Embalagem:  pacote

        com 01 unidade   de  90g.  A  embalagem  deverá  conter
        externamente os dados  de  identificação,  procedência,

        número do lote,   validade  e  número  de  registro  no
        Ministério da Saúde.                                   

030683  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L  PACOTE                986,00             2,400         2.366,40
        ITROS NA COR PRETO - Marca.: BRASILEIRINHO             
        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não
        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  59  cm,
        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 62 cm,

        capacidade nominal para   30   litros,  na  cor  cinza.
        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco,
        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a
        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos
        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao
        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração
        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275
        de 25/04/2001.pct c/ 100un                             

030684  VASSOURA DE PIAÇAVA - Marca.: CACIQUE                 UNIDADE               846,00             4,700         3.976,20
        Vassoura de piaçava  com cabo de madeira fixado ao taco

        e este ao  corpo  através  do revestimento com folha de
        flandres.                                              

        Em madeira resistente    e    com    formato           
        cilíndrico, deverá ser    lixado,    isento   de   nós,

        superfície lisa, sem  qualquer  forma pontiaguda, tendo
        ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente
        presa ao taco.                                         

        Comprimento  108  cm  X Diâmetro 2,2 cm                
        medidas aproximadamente para mais ou para menos        

                                                               
030685  ESPONJA DE LA DE AÇO - Marca.: ASSOLAN                PACOTE                551,00             1,050           578,55

        Esponja de lã  de  aço,  formato  retangular, aplicação
        limpeza geral, textura  macia  e  isenta  de  sinais de

        oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de
        aço carbono. Pacote com 08 unidade(esponja).           

030713  ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES 90º - Marca.:  UNIDADE               381,00             5,500         2.095,50
         SOL                                                   

        Álcool etílico p/   limpeza   de   ambientes,   etílico
        hidratado, limpeza, líquido/  incolor/  peso  molecular
        46,07 g/mol, 90º   gl   -   características   com  selo
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        do                                                     

        inmetro, concentração 92,8øinpm,    embalabem    de    
        500ml.                                                 

030911  ÁLCOOL GEL HIDRATADO ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES  UNIDADE               441,00             6,800         2.998,80
         - Marca.: PAGRIL                                      

        ÁLCOOL ETÍLICO P/  LIMPEZA DE AMBIENTES, GEL HIDRATADO,
        46ø A 65ø  INPM  Álcool etílico                        

        hidratado em gel para                                  
        mãos, 70%, embalagem  tipo  refil para dispenser de 800

        ml, características adicionais com selo do inmetro.    
030950  DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 2l - Marca.: PINHO   UNIDADE               839,00             6,000         5.034,00
        Desinfetante, aspecto físico     líquido.    Aplicação:

        desinfetante e germicida.                    Composição
        aromática:variados. Frasco de  2  litros.  A  embalagem

        deverá conter externamente  os  dados de identificação,
        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Ministério da Saúde.                       
                                                               

030954  ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERA  UNIDADE             1.651,00             2,150         3.549,65
        L) - Marca.: BRILUX                                    

        Agua sanitária, à  base  de  cloro. Composiçao química:
        hipoclorito de sódio,  hidróxido de sódio cloreto. Teor

        cloro ativo variando   de  2  a  2,50%,  cor  levemente
        amarelo-esverdeada. Aplicaçao alvejante  e desinfetante
        de uso geral.  Frasco  de  1litro.  A  embalagem deverá

        conter externamente os    dados    de    identificaçao,
        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Mnistério da Saúde.                        
                                                               

                                                               
                                                               

031008  ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO COM DEPOSITO - Marc  UNIDADE               317,00             5,650         1.791,05
        a.: BRILHANTE                                          

031010  ESCOVA DE LAVAR ROUPA - Marca.: ESCOVA BEM            UNIDADE               147,00             2,050           301,35
031015  LIMPA ALUMINIO 500ML - Marca.: ECONOMICO              UNIDADE               556,00             1,700           945,20

031018  LUSTRA MÓVEIS - 250ML - Marca.: VEJA                  UNIDADE               686,00             4,050         2.778,30
031019  LUVA LATEX PEQUENA - Marca.: TEXTIL                   PAR                   495,00             4,250         2.103,75
        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,

        revestida internamente com     flocos    de    algodão,
        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos

        dedos e pontas dos                                     
        dedos. Tamanho:PEQUENO                                 

                                                               
031020  LUVA LATEX GRANDE - Marca.: TEXTIL                    PAR                   639,00             4,200         2.683,80

        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,
        revestida internamente com    flocos                   

        de   algodão,                                          
        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos
        dedos e pontas dos                                     

        dedos. Tamanho:GRANDE                                  
031035  PA PARA LIXO EM PLASTICO - Marca.: SÃO PAULO          UNIDADE                40,00             5,200           208,00

031042  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCADO,  UNIDADE               212,00             7,500         1.590,00
         CAPACIDADE 10 LITROS - Marca.: SÃO PAULO              

        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados,
        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20

        zincado, capacidade 10 litros.                         
                                                               

031126  INSETICIDA EM AEROSOL 500G - Marca.: BAYGON           UNIDADE             1.150,00            10,500        12.075,00
        Não contendo CFC-Clorofluorcarbono.     Registro     no

        Ministério da Saúde.  Embalagem com volume não inferior
        a 300 ml   e   não   superior   a   500  ml,  dados  de
        identificação do produto,  marca do fabricante, data de

        fabricação e prazo de validade.                        
031130  CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - Marca.: POLITRIS         UNIDADE               566,00             3,300         1.867,80

        Cera,tipo líquida. Aplicaçao pisos cerâmicos, granitos,
        mármore e paviflex.  Cor:incolor.  Frasco  de  750ml. A

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de
        identificaçao, procedência, número  do lote, validade e

        número de registro no Ministério da Saúde.             
031132  SABÃO EM PÓ 500g - Marca.: TIXAN                      UNIDADE             2.348,00             3,500         8.218,00

        Contendo na composição   água,  corante  e  branqueador
        óptico. Embalagem: caixa   com  500  g,  com  dados  do

        fabricante, data de  fabricação,  prazo  de  validade e
        composição química. O  produto  deverá  ter registro no
        Ministério da Saúde.                                   

031133  DESORIZADOR DE AR AEROSOL 360ml - Marca.: BOM AR      UNIDADE             1.416,00             9,600        13.593,60
031134  LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500ml - Marca.: VEJA              FRASCO                555,00             7,500         4.162,50

        E inscrição na  DISAD.  Embalagem  plástica com 500 ml,
        com dados de   identificação   do   produto,  marca  do

        fabricante, data de fabricação e prazo de validade.    
031235  AVENTAL DE PLÁSTICO P/COZINHA - Marca.: PLASTIL       UNIDADE               326,00             7,250         2.363,50

031313  TOUCA DESCARTÁVEL P/PROTEÇÃO P/MANIPULAR ALIMENTOS -  UNIDADE            45.489,00             0,300        13.646,70
         Marca.: TEXTIL                                        

032790  COPO DESCARTAVEL 180ML PCT 100UN - Marca.: CRISTAL C  PACOTE              1.698,00             3,000         5.094,00
        COPO PLÁSTICO PARA  ÁGUA  - 180 ML. Especificação: Copo

        para água, descatável,    capacidade    180    ml,   em
        polipropileno branco, não    tóxico,   com   frisos   e
        saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá

        ser igual ou  superior  a  220  gramas  e de acordo com
        norma NBR 14.865/2002.                                 

        Embalagem  caixa  de  papelão ,                        
        acondicionando em plásticos   com  100  unidades  cada,

        contendo nome do fabricante e quantidade.              
032791  PAPEL HIGIENICO 30Mx10CM-UND - Marca.: FLORAL         UNIDADE             9.840,00             0,800         7.872,00

        Papel higiênico, 100%    fibras   naturais,   picotado,
        grofado, com relevo,  folha simples na cor branca (100%

        branca), neutro, de primeira qualidade.1Unidade medindo
        30mx10cm. A embalagem  deverá  ter  boa visibilidade do

        produto.                                               
                                                               
032793  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS.PCT COM 10UND -  PACOTE              1.902,00             2,400         4.564,80
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         Marca.: BRASILEIRINHO                                 

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares
        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina
        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal  para 50 litros, Embalagem:
        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os
        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos
        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR
        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao
        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração
        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275
        de 25/04/2001. pct                                     

032796  LIXEIRA COMUM DE 10 LITROS - Marca.: MARCO PLAS       UNIDADE               486,00             4,750         2.308,50
        CESTO PLASTICO DE 10 LITROS SIMPLES SEM TAMPA          

032802  COPO DESCARTAVEL PARA CAFE PCT COM 100UND - Marca.:   PACOTE                934,00             3,000         2.802,00
        CRISTAL COPO                                           

        COPO DESCARTAVEL PARA CAFE.                            
032815  SABONETE LIQUIDO - Marca.: LUX                        UNIDADE               505,00             7,150         3.610,75
        Embalagem de 250ml.                                    

032816  COADOR DE CAFE - Marca.: SÃO PAULO                    UNIDADE               139,00             2,500           347,50
035550  MANGUEIRA P/ JARDIM 20MT - Marca.: TRAMONTINA         UNIDADE                39,00            31,500         1.228,50

036524  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 L  PACOTE              1.266,00             2,400         3.038,40
        ITROS NA COR CINZA - Marca.: BRASILEIRINHO             

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares
        (resíduos geral ou   misturado   ou                    

        contaminado  não                                       
        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  39  cm,
        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 58 cm,

        capacidade nominal para   15   litros,  na  cor  cinza.
        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá
        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco,

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de
        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas
        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao
        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração
        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275
        de 25/04/2001.                                         
036539  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS.PCT COM 10UND   PACOTE              1.884,00             2,500         4.710,00

        - Marca.: BRASILEIRINHO                                
        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não
        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-
        1,0 cm, capacidade  nominal para 100 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a
        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso
        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR
        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de
        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da
        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e
        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     
                                                               

036540  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 150 LITROS.PCT COM 10UND   PACOTE                460,00             2,300         1.058,00
        - Marca.: BRASILEIRINHO                                

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares
        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina
        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-
        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a
        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso
        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR
        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao
        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração
        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275
        de 25/04/2001. pct                                     
                                                               

                                                               
036541  COPO DESCARTAVEL COM 200ML - Marca.: PLASTIL          PACOTE              1.420,00             3,000         4.260,00

        COPO PLÁSTICO PARA  ÁGUA  - 200 ML. Especificação: Copo
        para água, descatável,    capacidade    200    ml,   em

        polipropileno branco, não    tóxico,   com   frisos   e
        saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá

        ser igual ou  superior  a  220  gramas  e de acordo com
        norma NBR 14.865/2002.                                 

        Embalagem  caixa  de  papelão ,                        
        acondicionando 25 sacos   plásticos  com  100  unidades

        cada, contendo nome  do  fabricante e quantidade. Marca
        testada e aprovada COPOBRÁS (100 x 25                  
        x 1)                                                   
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036550  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCADO,  UNIDADE               151,00            13,600         2.053,60

         CAPACIDADE 20 LITROS - Marca.: SÃO PAULO              
        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados,

        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20
        zincado, capacidade 20 litros.                         

                                                               
                                                               

036551  SABÃO EM BARRA KG - Marca.: KAROL                     QUILO                 668,00             4,000         2.672,00
036561  BALDE PLÁSTICO 100 LITROS - Marca.: MARCO PLAS        UNIDADE                18,00            20,500           369,00

036562  BACIA PLÁSTICA 20 LITROS - Marca.: MARCO PLAS         UNIDADE                20,00            12,000           240,00
036563  BACIA PLÁSTICA 05 LITROS - Marca.: MARCO PLAS         UNIDADE                20,00             4,000            80,00
040284  TOALHA PEQUENA. - Marca.: ROMA                        UNIDADE               150,00             6,700         1.005,00

        Tecido,100% algodão.                                   
                                                               

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      178.670,30

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  é de R$ 178.670,30 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e trinta 
centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 9/2018-150201 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    9/2018-150201, realizado com fundamento 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 26 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos;
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1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  
vínvulo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
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a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2018-150201.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
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1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 
2018 Atividade 1102.081220037.2.060 Manut. da Sec. Mun. de Promoção Social , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 41.069,25, Exercício 2018 Atividade 
1102.082440010.2.073 Manutenção do CRAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 18.922,25, Exercício 2018 Atividade 1102.083340010.2.074 Manutenção do 
Projoven , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 
7.254,45, Exercício 2018 Atividade 1102.082430010.2.068 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil-PETI (PVMC), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no 
valor de R$ 23.822,25, Exercício 2018 Atividade 1102.082430008.2.066 Manutenção do Centro de referência Espec. 
da Assistência Social-CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, 
no valor de R$ 20.870,80, Exercício 2018 Atividade 1102.082430008.2.106 Serviço de Acolhimento Institucional SAI, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 35.151,25, 
Exercício 2018 Atividade 1102.082430007.2.065 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 31.580,05 .
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo 
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)     
     365

I = (6/100)
       365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.
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2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
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conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2018-150201, cuja realização decorre da autorização do Sr
(a). KATIANE FEITOSA DA CUNHA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 26 de Fevereiro de 2018

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CNPJ(MF)  17.165.695/0001-64

    CONTRATANTE

    SUPERMERCADO PREÇO CERTO EIRELI - ME
    CNPJ 29.401.938/0001-03

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:
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1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                 
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