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CONTRATO Nº 016/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022/2117 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATADA: R. DOS SANTOS NOGUEIRA 

 

Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 19.121.415/0001-41, com sede na , s/nº – Centro – Colares/PA, CEP: 

68.785-000, neste ato representado por sua Gestora, Sra. TÁSSIA SUELLEN 

NASCIMENTO MONTEIRO, portadora da cédula de identidade n° 4852156 PC/PA e 

CPF/MF nº 949.320.422-72, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa R. DOS SANTOS NOGUEIRA, inscrita no CNPJ nº 34.714.441/0001-77; com 

sede na Al. Dr. Bragança, nº 3095, Letra A, CEP: 68.743-445, e-mail: 

r.nogueira27@hotmail.com, telefone: (91) 3721-7193/ (91) 8421-1117.com neste ato 

representada pelo Sr. RODRIGO DOS SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, residente e 

domiciliado  Passagem São Luís, nº 55, Casa 02, bairro: Castanheira, Belém/Pará,  

portador da CNH nº 05179148450, DETRAN/PA e do CPF nº 875.485.932-87, doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

2022/2117 e em observância às disposições da Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 

7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 

demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do Pregão Eletrônico  nº 013/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição 

de materiais pedagógicos e didáticos para atender as necessidades dos programas: Criança 

Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, vinculados ao 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e a Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

1.2. Abaixo a relação dos produtos a serem adquiridos, de acordo com as especificações, 

quantidades e valores, apresentados na proposta e registrados em Ata de registro de preço 

nº 013/2022, que passa a fazer parte deste contrato. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

1 

apontador em acrílico para lápis 

com deposito, cores variadas no 

formato retangular de boa 

UND 100 1,28 
R$ 

128,00 
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qualidade, nas dimensões 

mínimas de ( 1,5 x 6,0 x 2,5 ) cm 

( c x a x l ) certificado inmetro 

conforme nbr 15236 

2 

barbante de algodão cru com 8 

fios medindo aproximadamente 

184 metros e pesando no mínimo 

250 gramas 

RL 50 18,00 
R$ 

900,00 

3 
bexiga n.º 7 pacote com 50 

unidades 
PCT 150 8,50 

R$ 

1.275,00 

4 
bexiga n.º 9 pacote com 50 

unidades 
PCT 150 12,00 

R$ 

1.800,00 

5 
bexiga n.º 10 pacote com 50 

unidades 
PCT 150 15,80 

R$ 

2.370,00 

6 

Borracha branca n.º 40 para lápis, 

macia e suave caixa com 40 

unidades medindo 2,3X3,3X0,8 

mm certificado inmetro conforme 

NBR 15236 

UND 100 13,00 
R$ 

1.300,00 

7 

Caderno brochura 48 fls 

costurado capa dura ¼, capa nas 

cores azul, vermelho, verde e 

amarelo pesando 820g/m² com 48 

folhas pesando 56g/m2 deve 

atender a norma nbr 6045 – 

versão 2000 

UND 100 5,40 
R$ 

540,00 

8 

caderno pequeno espiral ¼ com 

capa flexível contendo 96 folhas, 

medindo aproximadamente 

140mm x 202mm  

UND 100 9,30 
R$ 

930,00 

9 
caixa de arquivo morto, polionda 

grande medindo 36cm x 24,5cm 
UND 200 7,40 

R$ 

1.480,00 

10 

caneta de retro projetor – na cor 

azul com ponta fina sintética de 

1mm x 4mm de comprimento 

UND 50 5,90 
R$ 

295,00 

11 

caneta de retro projetor –na cor 

preta com ponta fina sintética de 

1mm x 4mm de comprimento 

UND 50 5,80 
R$ 

290,00 

12 

caneta de retro projetor –na cor 

vermelha com ponta fina sintética 

de 1mm x 4mm de comprimento 

UND 50 8,30 
R$ 

415,00 

13 

caneta esferográfica com carga 

removível escrita media na cor 

azul, corpo transparente cristal 

sextavado acondicionada em 

caixa de papelão contendo 50 

unidades 

CX 30 36,97 
R$ 

1.109,10 

14 
caneta esferográfica com carga 

removível escrita media na cor 
CX 30 36,67 

R$ 

1.100,10 
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preta, corpo transparente cristal 

sextavado acondicionada em 

caixa de papelão contendo 50 

unidades 

15 

caneta esferográfica com carga 

removível escrita media na cor 

vermelha, corpo transparente 

cristal sextavado acondicionada 

em caixa de papelão contendo 50 

unidades 

CX 30 36,67 
R$ 

1.100,10 

16 

caneta hidrocor ponta porosa, 

corpo em polipropileno opaco, 

ponta grossa, em cores sortidas 

conforme nbr 15236 

UND 100 10,00 
R$ 

1.000,00 

17 

caneta hidrocor, caixa com 12 

cores, ponta media e tampa 

antiasfixiante comp. água, 

corantes e umectantes resistente e 

durável 

CX 100 12,40 
R$ 

1.240,00 

18 

caneta hidrográfica, estojo com 

no mínimo 12 cores variadas 

sendo de ponta grossa e de feltro 

UND 250 15,50 
R$ 

3.875,00 

19 

caneta hidrográfica, estojo com 

no mínimo com 12 cores ponta 

fina corpo em polipropileno 

opaco, ponta fina, em 12 cores 

sortidas conforme nbr 15236 

UND 250 17,00 
R$ 

4.250,00 

20 

caneta marca texto amarela ponta 

chanfrada ,tinta fluorescente 

medindo 5 mm de comprimento 

corpo medindo 140 mm de 

comprimento e tampa fecha com 

trava, dificultando o manuseio por 

criança possuir em seu corpo 

marca, acondicionada em caixa de 

papelão com 12 unidades cx com 

visor facilitando a visualização do 

produto deverá o produto ser 

multiuso a base de água 

possuindo secagem rápida constar 

na sua embalagem: marca, 

validade, selo do inmetro 

conforme norma vigente, dados e 

identificação do fabricante 

CX 15 14.00 
R$ 

210,00 

21 

caneta marca texto azul ponta 

grossa medindo 5 mm de 

comprimento corpo medindo 140 

mm de comprimento e tampa 

fecha com trava, dificultando o 

CX 15 14,00 
R$ 

210,00 
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manuseio por criança possuir em 

seu corpo marca, acondicionada 

em caixa de papelão com 12 

unidades cx com visor facilitando 

a visualização do produto deverá 

o produto ser multiuso a base de 

água possuindo secagem rápida 

constar na sua embalagem: marca, 

validade, selo do inmetro 

conforme norma vigente, dados e 

identificação do fabricante 

22 

caneta marca texto rosa ponta 

grossa medindo 5 mm de 

comprimento corpo medindo 140 

mm de comprimento e tampa 

fecha com trava, dificultando o 

manuseio por criança possuir em 

seu corpo marca, acondicionada 

em caixa de papelão com 12 

unidades cx com visor facilitando 

a visualização do produto deverá 

o produto ser multiuso a base de 

água possuindo secagem rápida 

constar na sua embalagem: marca, 

validade, selo do inmetro 

conforme norma vigente, dados e 

identificação do fabricante  

CX 15 14,00 
R$ 

210,00 

23 

caneta marca texto verde ponta 

grossa medindo 5 mm de 

comprimento corpo medindo 140 

mm de comprimento e tampa 

fecha com trava, dificultando o 

manuseio por criança possuir em 

seu corpo marca, acondicionada 

em caixa de papelão com 12 

unidades cx com visor facilitando 

a visualização do produto deverá 

o produto ser multiuso a base de 

água possuindo secagem rápida 

constar na sua embalagem: marca, 

validade, selo do inmetro 

conforme norma vigente, dados e 

identificação do fabricante 

CX 15 15,80 
R$ 

237,00 

24 caneta para lousa branca, cor azul UND 10 6,50 
R$  

65,00 

25 
caneta para lousa branca, cor 

preta 
UND 10 6,50 

R$  

65,00 

26 
caneta para lousa branca, cor 

vermelha 
UND 10 6,50 

R$ 

65,00 
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27 

cartolina offset na cor amarela 

produto produzido a partir de 

composição de celulose 

branqueada de fibras curtas 

proporcionando ótima lisura e 

rigidez com formato 500mm x 

660 mm e gramatura 180 g/m² 

constar na embalagem marca 

dados de identificação do 

fabricante 

UND 300 2,30 
R$ 

690,00 

28 

cartolina offset na cor azul 

produto produzido a partir de 

composição de celulose 

branqueada de fibras curtas 

proporcionando otima lisura e 

rigidez com formato 500mm x 

660 mm e gramatura 180 g/m² 

constar na embalagem marca 

dados de identificação do 

fabricante 

UND 300 2,30 
R$ 

690,00 

29 

cartolina offset na cor branca 

produto produzido a partir de 

composição de celulose 

branqueada de fibras curtas 

proporcionando otima lisura e 

rigidez com formato 500mm x 

660 mm e gramatura 180 g/m² 

constar na embalagem marca 

dados de identificação do 

fabricante 

UND 300 2,30 
R$ 

690,00 

30 

cartolina offset na cor rosa 

produto produzido a partir de 

composição de celulose 

branqueada de fibras curtas 

proporcionando ótima lisura e 

rigidez com formato 500mm x 

660 mm e gramatura 180 g/m² 

constar na embalagem marca 

dados de identificação do 

fabricante 

UND 300 2,30 
R$ 

690,00 

31 

cartolina offset na cor verde 

produto produzido a partir de 

composição de celulose 

branqueada de fibras curtas 

proporcionando ótima lisura e 

rigidez com formato 500mm x 

660 mm e gramatura 180 g/m² 

constar na embalagem marca 

dados de identificação do 

UND 300 2,30 
R$ 

690,00 
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fabricante 

32 

clips colorido mini 1/0 aço epoxi, 

cores sortidas caixa 

com100unidades 

CX 50 12,00 
R$ 

600,00 

33 
Clips galvanizado 2/0, caixa com 

500gr 
CX 100 20,00 

R$ 

2.000,00 

34 

cola branca contendo 90 gramas 

composição pvc água e 

preservante o produto deverá ser 

indicado para uso escolar, lavável 

e atóxico certificado inmetro 

conforme nbr 15236 

UND 150 5,00 
R$ 

750,00 

35 

cola colorida, 25 gr com 6 cores 

sortidas não toxicas conforme nbr 

15236 

CX 150 12,00 
R$ 

1.800,00 

36 

cola colorida, não toxica 

composta de resina de pva, 

pigmento de glitter e conservante 

tipo benzotiazol com 6 frascos 

plasticos com peso liquido 

aproximado de 23 gr cada 

contendo na embalagem 

recomendações de uso e selo do 

inmetro (cores: azul, vermelho, 

verde, dourado, prateado e 

perolado) nome do responsavel 

quimico e seu crq na embalagem 

CX 150 13,00 
R$ 

1.950,00 

37 

cola em bastão, acondicionada em 

tubo de 40gr composiçaõ a base 

de eter de poliglucosideo 

UND 100 5,00 
R$ 

500,00 

38 

e.v.a - diversas cores folha de 

e.v.a modelo liso produto lavável, 

atóxica, emborrachada não 

perecivel com textura 100% 

homogenea medindo 600mm x 

400 mm x 2 mm o produto deverá 

vir embalado e constar na 

embalagem dados de 

identificação do fabricante, selo 

do inmetro 

UND 300 4,13 
R$ 

1.239,00 

39 

envelope produzido em papel 

kraft natural, com gramatura de 

80g/m2, na cor parda, com as 

seguintes dimensões 260mm x 

360 mm, caixa com 250 unid. 

CX 5 65,00 
R$ 

325,00 

40 

estilete estreito, corpo plástico, 

lâminas em aço carbono, sistema 

deslizante com trava de segurança 

e apoio para troca de lamina na 

UND 50 3,50 
R$ 

175,00 
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parte traseira, com 9mm largura 

medindo 130mm comprimento do 

corpo 

41 

estilete largo, corpo plástico, 

lâminas em aço carbono, sistema 

deslizante com trava de segurança 

e apoio para troca de lâmina na 

parte traseira, com 18mm largura 

e 150mm comprimento do corpo 

UND 50 3,60 
R$ 

180,00 

42 
fita adesiva amarela -12mm x 

10m  
UN  100 2,42 

R$ 

242,00 

43 fita adesiva azul-12mm x 10m  UND 100 2,72 
R$ 

272,00 

44 fita adesiva branca -12mm x 10m UND 100 1,78 
R$ 

178,00 

45 
fita adesiva transparente. rolo 

medindo 50mm x 50m 
RL 100 6,98 

R$ 

698,00 

46 

fita adesiva transparente medindo 

19mm x 50m etiqueta externa 

informando a metragem no inicio 

do rolo 

RL 100 5,13 
R$ 

513,00 

47 fita adesiva verde – 12mm x 10m UND 100 2,33 
R$ 

233,00 

48 fita crepe 50x50  RL 100 8,98 
R$ 

898,00 

49 
fita crepe na cor branca, rolo 

medindo 18mm de largura x 50m 
RL 100 5,86 

R$ 

586,00 

50 
fita dupla face adesiva 19mm x 

30m 
RL 100 10,98 

R$ 

1.098,00 

51 fita preta -12mm x 10m UND 100 3,10 
R$ 

310,00 

52 fita vermelha – 12mm x 10 UN  100 4,13 
R$ 

413,00 

53 

giz de cera curto e grosso, não 

toxico com peso liquido 215 g, 

caixa com no mínimo 6 cores 

certificado inmetro conforme nbr 

15236. 

CX 200 6,50 
R$ 

1.300,00 

54 

grampeador metálico preto, 

capacidade mínima para grampear 

de 20 folhas de 75g/m2 

UND 20 19,16 
R$ 

383,20 

55 

grampeador tipo alicate grande 

corpo todo de metal com 

capacidade para 30 fls, 

comprimento 17,5cm, largura 

2cm e altura 7cm 

UND 20 35,00 
R$ 

700,00 

56 

grampo para grampeador 23/13, 

galvanizado.  caixa com 

5000unidades 

CX 75 19,48 
R$ 

1.461,00 
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57 

grampo para grampeador 26/6, 

galvanizado, caixa com 

5000unidades 

CX 100 6,59 
R$ 

659,00 

58 

lápis corpo em madeira na cor 

fosco ou brilhante no triangular 

(tipo jumbo), para uso em pré-

escola matéria da carga mina 

grafite macia mais grossa e 

resistente na cor preta número 2 

hb medindo no mínimo ¾, nome 

do fabricante gravado no lápis 

com identificação do fornecedor 

na embalagem 

UND 100 3,20 
R$ 

320,00 

59 

lápis de cor 12 cores lápis de cor 

jumbo, atóxico, resina 

termoplástica, pigmentos 

aglutinantes, carga inerte e ceras 

vegetais medindo 22 cm de altura, 

12 cm de largura de 1,00 de 

profundidade 

CX 200 10,30 
R$ 

2.060,00 

60 

lápis de cor 12 cores sextavado 

caixa com 12 cores vivas, 

brilhantes e sortidas, composto 

por pigmentos, aglutinantes, carga 

inerte, mina grossa e macia de 3,3 

mm (medida mínima), ceras com 

formatos sextavados, medindo 

175 mm apontado, fabricado com 

pigmentos de alta qualidade que 

proporcionam melhor cobertura 

tabelas de cores na caixa 

confeccionado com 100% de 

madeira de reflorestamento 

UND 200 9,50 
R$ 

1.900,00 

61 

lápis de cor longo com 12 cores 

conforme norma em 71 o produto 

deverá ser atóxico e não perecível 

constar o nome e endereço do 

fabricante na embalagem o 

produto deverá ser fabricado em 

madeira plantada e ter certificação 

de segurança do inmetro 

conforme nbr 15236 

CX 100 10,20 
R$ 

1.020,00 

62 

lápis preto hb sextavado número 

2, conforme norma em 71 o 

produto deverá ser fabricado com 

madeira plantada, ser atóxico e 

não perecível constar nome e 

endereço do fabricante e 

certificado de segurança do 

UND 100 1,50 
R$ 

150,00 
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inmetro 

63 

massa para modelar com 6 cores 

80 grs composição básica ceras, 

pigmentos orgânicos e carga 

mineral inerte apresentação solido 

maleável, atóxico, tipo fosca, na 

cor variada, embalado em estojo, 

contendo 6 unidades e suas 

condições deverão estar de acordo 

com certificado pelo inmetro nbr 

15236 

CX 300 7,00 
R$ 

2.100,00 

64 
palito de sorvete pacote contendo 

50 unidades pontas arredondadas 
PCT 200 5,00 

R$ 

1.000,00 

65 

papel almaço com pauta e 

margem, 210mm x 297 mm, 

contendo na embalagem 400 

folhas 

PCT 50 55,00 
R$ 

2.750,00 

66 

papel camurça 0,60cm x 0,40cm 

cores diversas de 93 á 113grm/2 

embalagem plástica com 10 

unidades 

UND 200 28,33 
R$ 

5.666,00 

67 
papel cartão cores diversas 48 x 

66-210gr 
UND 200 4,74 

R$ 

948,00 

68 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor azul claro 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

69 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor amarelo 

PC 250 20,33 
R$ 

5.082,50 

70 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor azul 

escuro  

PC 250 20,33 
R$ 

5.082,50 

71 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor branco 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

72 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor laranja 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

73 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor marrom 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

74 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor pink 

PC 50 20,33 

R$ 

1.016,50 

75 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor preto 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

76 papel color set pacote com 50 PC 50 28,33 R$ 
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unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor rosa 

1.416,50 

77 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor verde 

bandeira 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

78 

papel color set pacote com 50 

unidades gramatura 120 g/m2 

medindo 48x 66 cm cor vermelho 

PC 50 20,33 
R$ 

1.016,50 

79 

papel crepom cores diversas, 

48cm x 2m embalagem com 10 

unidades 

PCT 600 12,18 
R$ 

7.308,00 

80 

papel crepom, na cor azul, 

medindo 48cm de largura x 

200cm de comprimento 

UND 100 2,53 
R$ 

253,00 

81 

papel crepom, na cor branco, 

medindo 48cm de largura x 

200cm de comprimento 

UND 100 2,66 
R$ 

266,00 

82 

papel crepom, na cor lilás, 

medindo 48cm de largura x 

200cm de comprimento 

UND 100 2,66 
R$ 

266,00 

83 

papel crepom, na cor rosa, 

medindo 48cm de largura x 

200cm de comprimento 

UND 100 2,66 
R$ 

266,00 

84 

papel crepom, na cor verde, 

medindo 48cm de largura x 

200cm de comprimento 

UND 100 2,87 
R$ 

287,00 

85 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

azul escuro  

UND 100 1,86 
R$ 

186,00 

86 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

branco  

UND 100 1,96 
R$ 

196,00 

87 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

laranja 

UND 100 1,86 
R$ 

186,00 

88 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

marrom  

UND 100 1,86 
R$ 

186,00 

89 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

preto 

UND 100 1,86 
R$ 

186,00 

90 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

rosa 

UND 100 1,86 
R$ 

186,00 

91 

papel espelho, pesando 75g/m2 

medindo (50x60) cm nas cores 

verde escuro 

UND 100 1,83 
R$ 

183,00 

92 papel espelho, pesando 75g/m2 UND 100 1,62 R$ 
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medindo (50x60) cm nas cores 

vermelho 

162,00 

93 

papel fotográfico, 105gg, 

tamanho a4 brilhante – pct com 

50 unidades 

PCT 5 28,75 
R$ 

143,75 

94 

papel fotográfico, 105gg, 

tamanho a4 fosco – pct com 50 

unidades  

PCT 5 28,70 
R$ 

143,50 

95 
papel pardo 66 x 96 em 

embalagem contendo 100 folhas 
FL 20 40,00 

R$ 

800,00 

96 

papel sulfite, gramatura 75gr/m2, 

formato a4 medindo (210x297) 

mm alvura mínima de 90% 

opacidade mínima de 87% 

umidade 3,5% ( +/- 1,0) na cor 

branca ,pacote com 500folhas 

PCT 30 26,00 
R$ 

780,00 

97 

papel sulfite a4 pacote 100 folhas 

de papelaria gramatura 75g/m2 

medindo (215x315) mm 

opacidade mínima de 87% 

umidade ente 3,5% (+/-1,0), corte 

rotativo, ph alcalino na cor azul 

PCT 30 6,80 
R$ 

204,00 

98 

papel sulfite a4 pacote 100 folhas 

de papelaria gramatura 75g/m2 

medindo (215x315) mm 

opacidade mínima de 87% 

umidade ente 3,5% (+/-1,0), corte 

rotativo, ph alcalino na cor 

amarelo 

PCT 30 6,80 
R$ 

204,00 

99 

papel sulfite a4 pacote 100 folhas 

de papelaria gramatura 75g/m2 

medindo (215x315) mm 

opacidade mínima de 87% 

umidade ente 3,5% (+/-1,0), corte 

rotativo, ph alcalino na cor verde 

PCT 30 6,80 
R$ 

204,00 

100 

papel sulfite a4 pacote 100 folhas 

de papelaria gramatura 75g/m2 

medindo (215x315) mm 

opacidade mínima de 87% 

umidade ente 3,5% (+/-1,0), corte 

rotativo, ph alcalino na cor rosa 

PCT 30 5,35 
R$ 

160,50 

101 

papel verge 180gr, cor areia 

/creme tamanho A4, pacote com 

50folhas  

PCT 100 31,00 
R$ 

3.100,00 

102 

papel verge 180gr, cor branco, 

tamanho A4, pacote com 50 

folhas 

PCT 100 25,77 
R$ 

2.577,00 

103 
papel verge 180gr, cor salmão, 

tamanho A4, pacote com 50 
PCT 100 22,85 

R$ 

2.285,00 
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folhas 

104 

papel verge 180gr, cor verde 

claro, tamanho A4, pacote com 50 

folhas. 

PCT 100 23,95 
R$ 

2.395,00 

105 

pasta de polionda 5,0 cm na cor 

amarela com medidas 

aproximadas de 315 mm x 226 

mm x 5 mm atóxica e de fácil 

limpeza composição 

polipropileno corrugado  

UND 100 7,50 
R$ 

750,00 

106 

pasta de polionda 5,0 cm na cor 

azul com medidas aproximadas de 

315 mm x 226 mm x 5 mm 

atóxica e de fácil limpeza 

composição polipropileno 

corrugado 

UND 100 7,50 
R$ 

750,00 

107 

pasta de polionda 5,0 cm na cor 

preta com medidas aproximadas 

de 315 mm x 226 mm x 5 mm 

atóxica e de fácil limpeza 

composição polipropileno 

corrugado 

UND 100 7,50 
R$ 

750,00 

108 

pasta de polionda 5,0 cm na cor 

verde com medidas aproximadas 

de 315 mm x 226 mm X 5 mm 

atóxica e de fácil limpeza 

composição polipropileno 

corrugado 

UND 100 7,50 
R$  

750,00 

109 

pasta de polionda 5,0 cm na cor 

vermelha com medidas 

aproximadas de 315 mm x 226 

mm x 5 mm atóxica e de fácil 

limpeza composição 

polipropileno corrugado 

UND 100 7,50 
R$  

750,00 

110 

pasta polionda 55mm com 10 

unidades, com medidas de 

315mm x 226mm x 55mm, 

atóxica. composição: 

polipropileno corrugado virgem. o 

produto deverá vir com 

embalagem em plástico 

transparente constar no produto 

etiqueta com informações do 

fabricante, CNPJ, site, telefone do 

sac código de barras e descrição 

do produto. cor a definir 

PCT 10 65,00 
R$  

650,00 

111 

pasta polionda com elástico 

medindo: 33,5 cm de 

comprimento x 24,5cm de largura 

UND 200 7,50 
R$ 

1.500,00 
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x 2,0 cm de espessura  

112 

Pasta polionda com elástico 

medindo: 33,5 cm de 

comprimento x 24,5cm de largura 

x 5,5 cm de espessura  

UND 200 7,80 
R$ 

1.560,00 

113 

Pincel atômico com tinta 

permanente a base de álcool, na 

cor azul, com ponta de feltro 

chanfrada, espessura descrita 

4,5mm  

UND 30 6,00 
R$ 

180,00 

114 

Pincel atômico com tinta 

permanente a base de álcool, na 

cor preto, com ponta de feltro 

chanfrada, espessura descrita 

4,5mm 

UND 30 6,00 
R$ 

180,00 

115 

Pincel atômico com tinta 

permanente a base de álcool, na 

cor vermelha, com ponta de feltro 

chanfrada, espessura descrita 

4,5mm 

UND 30 6,00 
R$ 

180,00 

116 

Pincel N.º 14 para pintura com 

corpo longo em madeira contendo 

virola metálica de ponta em 

cerdas sintéticas no formato chato 

UND 30 13,00 
R$ 

390,00 

117 

pincel para pintura com pelo 

natural de cerdas brancas, cabo 

longo de madeira formato chato 

tamanho 8 

UND 30 9,00 
R$ 

270,00 

118 

pincel para pintura número 24 

com corpo longo em madeira 

contendo virola metálica de ponta 

em cerdas sintéticas no formato 

chato para artesanato 

UND 30 13,20 
R$ 

396,00 

119 

pincel para pintura redondo n.º 6 

com cabo curto madeira de cor 

amarelo medindo 

aproximadamente 12 cm com 

pelo sintético 

UND 30 6.00 
R$  

180,00 

120 

plástico grosso :envelope plástico 

para catalogo tamanho 

24x33cm(lxa) sem furos com 

espessura mínima de 0,15 micras 

transparente 

UND 200 0,45 
R$  

90,00 

121 

plástico grosso com furo 

:envelope plástico para catalogo 

tamanho 24x33cm(lxa) com 4 

furos com espessura mínima de 

0,15 micras transparente 

UND 20 0,53 
R$  

10,60 

122 prancheta acrílica UND 30 14,40 R$ 
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432,00 

123 
prendedor de papel (tipo grampo) 

15mm-com 12 unidades 
CX 15 14,90 

R$ 

223,50 

124 
prendedor de papel (tipo grampo) 

32mm-com 12 unidades  
CX 10 16,13 

R$ 

161,30 

125 
prendedor de papel (tipo grampo) 

51mm-com 12 unidades 
CX 10 18,68 

R$ 

186,80 

126 

recado auto adesivo 38 x 50 mm 

bloco pop up com 100 fls.  

amarelo 

UND 100 3,76 
R$ 

376,00 

127 

recado auto adesivo em papel off 

set 76mm x 76mm bloco pop up 

com 100fls.amarelo 

UND 100 3,79 
R$ 

379,00 

128 

tesoura multi uso para escritório 

8´´ lâmina em aço inoxidável 

medindo 20.5 cm de comprimento 

aproximadamente 

UND 20 15,73 
R$ 

314,60 

129 

tesoura sem ponta de 5” 12,5 cm 

de comprimento 

aproximadamente tipo escolar 

com lâmina de liga de aço 

inoxidável conforme nbr 15236 

UND 30 6,43 
R$ 

192,90 

130 

tinta guache caixa com 6 cores 

atóxico contendo volume mínimo 

de 15 ml cada frasco composto de 

resina água, pigmento, carga, 

conservante tipo benzotiazol na 

cor (azul, amarelo, vermelho, 

preto, branco e verde) 

acondicionado em frasco plástico 

contendo 15 ml cada frasco 

inmetro conforme nbr 

CX 300 13,42 
R$ 

4.026,00 

131 

tnt medindo 1,40 mt de largura 

tecido tipo armação têxtil 

composto 100% poliuretano 

pesando 50g/m² 

aproximadamente com 1,40 m de 

largura cores diversas 

MT 500 2,90 
R$ 

1.450,00 

BRINQUEDOS DIDÁTICOS 

132 

ábacos em mdf: m.d.f. e madeira - 

base de m.d.f. 1,2 cm, serigrafia 

vinílica preta atóxica, medindo 30 

x 12 x 7 cm, com 5 varetas de 

madeira medindo 

aproximadamente 9 cm e 50 

argolinhas usinadas e coloridas de 

m.d.f. 0,52 cm, pintadas com tinta 

esmalte sintético atóxico. 

embalagem: película de p.v.c. 

UND 2 57,48 

R$ 

114,96 
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encolhível. apresentação do 

certificado do inmetro. 

133 

balde e blocos de montar - 

primeiros blocos - dimensões do 

item c x l x a13 x 12.5 x 21 

centímetros. apresentação do 

certificado do inmetro. 

UND 10 58,50 
R$ 

585,00 

134 

blocos cognitivos e mordedor. 

formas em 3d, suaves para bebês, 

feitos de material de silicone não 

tóxico e sem bpa, seguros mesmo 

se o bebê morder. mínimo 12 

peças. material: silicone tamanho 

aproximado: 5.2cm x 6.2cm cada 

peça. apresentação de certificado 

do inmetro. 

UND 4 164,75 
R$ 

659,00 

135 

blocos lógicos - garantia de 3 

meses contra defeitos de 

fabricação, a partir da data da 

entrega. quantidade: 48 peças. 

matéria-prima das peças: mdf. 

matéria-prima do estojo: mdf. 

pintados em 3 cores: amarelo, 

vermelho e azul. estojo colorido. 

dimensões do quadrado maior: 

comprimento: 74 mm, largura: 74 

mm, espessura: 18 mm. 

dimensões do estojo: 

comprimento: 290 mm, largura: 

230 mm, espessura: 68 mm. o 

quadrado maior deverá ser 

dividido igualmente em 4 formas 

geométricas: triângulo, quadrado, 

círculo e retângulo. blocos lógicos 

com bordas arredondadas e 

lixadas, isentas de rebarbas ou 

partes pontiagudas e/ou cortantes. 

apresentação do certificado do 

inmetro 

UND 5 82,30 
R$ 

411,50 

137 

brinquedo educativo barco 

didático com blocos e anco. 

dimensões aproximadas do 

produto: 15.5 x 30 x 17.5 cm; 420 

g. apresentação do certificado do 

inmetro. 

UND 2 79,98 

R$ 

159,96 

 

138 

jogo de boliche em sacola prática, 

contendo um jogo de boliche de 6 

pinos coloridos e duas bolas. 

indicado para crianças acima de 2 

UND 1 48,75 R$ 48,75 



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

16 
 

anos. embalagem axlxc 

15x22x23cm, apresentação do 

certificado do inmetro 

139 

kit dedoches animais do sítio. 

contém no mínimo 6 dedoches: 

vaca, cachorro, cavalo, porco, 

pato, galinha. fabricado em feltro 

com aproximadamente 10 x 7 cm 

cada. apresentação do certificado 

do inmetro. 

UND 4 41,45 
R$ 

165,80 

140 

kit fantoches animais do jardim. 

contém no mínimo 5 fantoches: 

1borboleta, 1 sapo, 1 joaninha, 1 

abelha e 1 coruja. fabricado em 

feltro com aproximadamente 27 x 

20 cm. 

UND 4 160,25 
R$ 

641,00 

141 

potinhos empilhar &rolar. em 

plástico. são 11 peças coloridas de 

plástico de alta qualidade, 

recomendado para crianças a 

partir de 6 meses. dimensões da 

embalagem. largura13 cm. altura 

21,5 cm. profundidade18 cm. 

apresentação do certificado do 

inmetro 

UND 5 85,30 
R$ 

426,50 

LIVROS INFANTIS 

142 

as casas dos três porquinhos, 1 

volume, autor (es) Ramon M. 

Scheidemantel, editora: Eureka, 

cartonado, 8 páginas, formato: 

24x24 

UND 7 28,03 
R$ 

196,21 

143 

a carruagem da cinderela, 1 

volume, autor (es) Ramon M. 

Scheidemantel, editora: Eureka, 

cartonado, 8 páginas, formato: 

24x24 

UND 7 28,17 
R$ 

197,19 

144 

A Joaninha, 1 volume, autor (es) 

Mary França, editora: tribos, 

papel couche, 16 páginas, 

formato: 31x31 

UND 7 25,97 
R$ 

181,79 

145 

meu livro colorido vermelho 

amarelo azul, 1 volume, autor (es) 

Lucy Martin, editora: vizu, 

cartonado, 20 páginas, formato: 

20x18 

UND 25 27,13 
R$ 

678,25 

146 

meu livro de números vamos 

contar, 1 volume, autor (es) vizu, 

editora: vizu, cartonado, 12 

páginas, formato: 20x27 

UND 10 27,83 
R$ 

278,30 
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147 

coleção pé de coelho, 8 volumes, 

autor (es) Mary FRANÇA, 

editora: tribos, papel couche, 24 

páginas, formato: 31x31 

UND 5 97,87 
R$ 

489,35 

148 

Pisca- pisca no céu, autor: josé 

Antonio Saia Siqueira, editora: 

agaquê, páginas: 12 

UND 5 28,30 R$ 

141,50 

149 

Série Insetos do Bem, 6 volumes, 

autor (es) Jose Antônio saia 

Siqueira e Barbara Martins, 

editora: agaque, papel couche, 12 

páginas, formato: 28x28 

UND 5 73,23 
R$ 

366,15 

150 
A lagarta e a borboleta – autor 

Juba, editora sonar 
UND 5 29,97 

R$ 

149,85 

151 

contos clássicos - chapeuzinho 

vermelho (quadrinhos), editora: 

sonar, autor: editor: Ramon M. 

Scheideman tel, tipo de papel: 

couche, formato: 28x21 

UND 5 24,80 
R$ 

124,00 

152 

Contos clássicos - cinderela 

(quadrinhos), editora: sonar, 

autor: editor: Ramon m. 

scheideman tel, tipo de papel: 

couche, formato: 29x21 

UND 5 24,80 
R$ 

124,00 

153 

Contos clássicos - João e o pé de 

feijão (quadrinhos), editora: 

sonar, autor: editor: Ramon m. 

Scheideman tel, tipo de papel: 

couche, formato: 28x21 

UND 5 24,80 
R$ 

124,00 

154 

contos clássicos - branca de neve 

(quadrinhos), editora: sonar, 

autor: editor: Ramon M. 

Scheideman tel, tipo de papel: 

couche, formato: 28x21 

UND 5 24,80 
R$ 

124,00 

155 

contos clássicos - a bela 

adormecida (quadrinhos), editora: 

sonar, autor: editor: Ramon M. 

Scheideman tel, tipo de papel: 

couche, formato: 28x21 

UND 5 24,80 
R$ 

124,00 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

2.1 – O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 133.703,51 (cento e trinta e três 

mil setecentos e três Reais e cinquenta e um centavos). 

2.2 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira ou 

anexo, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos 
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sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao 

fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

3.1 - O prazo de vigência desse contrato será de 23/01/2023 até 31/12/2023, contados do 

dia posterior a sua publicação nos meios oficiais da Prefeitura Municipal e/ou imprensa 

oficial. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

4.1. As despesas inerentes a este contrato correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias e serão especificadas na ordem de fornecimento/Nota de Empenho. 

4.2. Dotação Orçamentária:  

Funcional programática: 

08 122 0008 2.045 (Manut. do Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS) 

Elemento de despesa: 

3.3.90.30.00 (Material de Consumo) 

CLÁUSULA QUINTA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

5.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

5.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecimento: 

a) Prazo: os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme a demanda 

no prazo de 10 (dez) dias corridos após a entrega da Nota de Empenho ou 

assinatura de contrato; 

b) A validade dos produtos não poderá ser inferior a 12(doze) meses, exceto 

produto com legislação especifica. 

c) O produto deverá ser recebido provisoriamente, a fim de verificar o 

atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou 

quantidades não estejam de acordo com as exigências deste termo, a Contratada 

deverá substituir ou complementar o produto, em questão, no prazo de 10 (dez) 

dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis. 

d) O produto deverá ser recebido definitivamente, após vistoria que comprove a 

adequação das especificações e quantidades aos termos do edital. 

e) A contratante será rigorosa na conferência dos materiais entregues, reservando-

se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à 

qualidade do produto entregue. 

 

5.1.2. Local de Entrega e Aprovação do Produto: 

a) Local: os produtos deverão ser entregues o município de Colares/PA; na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, sito Alameda Eduardo Almeida, s/n 

– Centro – Colares/PA. 
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b) Da aprovação do produto – o material será considerado aceito após conferência 

pelo responsável pelo recebimento, atendidas as especificações e condições 

exigidas neste Termo. 

c) Em hipótese alguma será aceito algum material em desacordo com as condições 

pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do 

fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição às suas próprias 

custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados 

requisitados. 

d) O transporte e a embalagem dos produtos, objeto deste termo, será de 

responsabilidade da empresa contratada, devendo esta suportar todos os ônus 

deste decorrente, assim como demais despesas e custos. 

 

5.2 OBRIGAÇÕES. 

5.2.1. A contratada deve:  

a) Fornecer o objeto de acordo com as condições e prazos propostos e de acordo com 

legislação especifica vigente do objeto; 

b) Providenciar a correção das deficiências, apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

d) Prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos materiais, 

obrigando-se a reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 

(cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação efetuada;  

e) Disponibilização e fornecimento de todos os meios necessários ao saneamento dos 

óbices ocorridos;  

f) Responsabilizar-se pelas garantias do objeto da licitação, dentro dos padrões de 

certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto 

na legislação em vigor;  

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

obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

h) Assegurar a troca dos produtos que apresentarem deficiência. 

i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

5.2.2. A contratante deve:  

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das condições estabelecidas;  

b) Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, aos requisitos mínimos 

constantes neste instrumento; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou 

gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, após a 

efetiva entrega dos produtos dentro das especificações, quantidades e unidades, 

estabelecidas neste instrumento;  

e) Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que 

compõem o objeto deste termo a serem recebidos;  
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f) Notificar a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades, na entrega, 

constantes no produto, objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias. 

 

5.3 PAGAMENTO 

a) Os produtos serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação 

da Nota Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em 

virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais 

faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 5.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

 

5.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 

até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 

CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 

provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras.  

5.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da 

aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a 

CONTRATADA que:  

a.1). Apresentar documentação falsa;  

a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 

96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na 

execução contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 

ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente 

com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  
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c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do 

valor contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, 

garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem 

que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à 

multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia 

corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 

inexecução total do contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial.  

j). Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa.  

 

5.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as 

seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do 

contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a.3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

a.4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 

contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando 

às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor 

competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere 

ao objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 

qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 
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a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do 

objeto contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem 

prejuízo das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais 

alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter 

qualitativo ou quantitativo; 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes 

do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao 

interesse da Administração prorrogá-la. 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DOS RECURSOS 

6.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO FORO 

7.1. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Colares (PA), 23 de janeiro de 2023. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Tássia Suellen Nascimento Monteiro 

Secretária municipal de assistência social 

Contratante 

 

 

 

 

R. DOS SANTOS NOGUEIRA 

CNPJ nº 34.714.441/0001-77 

Contratado  

Testemunha: 

1ª _________________________________________ 

   CPF: 

 

2ª __________________________________________ 

   CPF: 
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