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CONTRATO Nº. 044 /2020– SEMTEPS 
PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 

 
 
Instrumento de Contrato Administrativo, que entre si celebram, de um lado o Município de Belterra através da 
SECRETARIA MUNICIPAL   DE   TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL,  pessoa  jurídica  de  direito  publico,  com   
sede  na    , neste ato representada por  sua   titular a  Raimunda Mariney Galvão Alves, brasileiro, portador da RG 

nº 12925772 SSP/AM e inscrito no CPF n° 630.833.022-15, residente e domiciliada nesta cidade, denominada 
simplesmente CONTRATANTE, de outro CLEDISON P. DE SOUZA- ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ nº 01.694.495/0001-69, com sede a Avenida Borges Leal, nº 1826-A, bairro Santa Clara, CEP: 68.0005-399, 
Santarém-PA,  neste ato representada por CLEDISON PEREIRA DE SOUZA, portador   do RG  nº 084900431-2 SIE, e  
CPF/MF  nº 054.234.902-78, doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO: 
O presente instrumento tem por objeto a, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM 

FORNECIMENTO DE CAIXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS, discriminado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica 

fazendo parte do presente, como se nele tivesse sido integralmente transcrito: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD Preço 

unitário 
Preço Total  

1 Caixão simples em madeira envernizada, com 04 
alças em aço bicromatizado, com 04  chavetas em 
aço bicromatizado, com forro de TNT ( Adulto) 

UND 60 R$ 640,00 R$ 38.400,00 

2 Caixão simples em madeira envernizada, com 04 
alças em aço bicromatizado, com 04  chavetas em 
aço bicromatizado, com forro de TNT ( Infantil) 

UND 25 R$ 340,00 R$ 8.500,00 

3 Translado/Remoção UND 120 R$ 310,00 R$ 37.200,00 

TOTAL GERAL R$ 84.100,00 

 
CLÁUSULA II – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1 O preço global ajustado  para  a presente prestação  de serviços é de R$84.100,00( oitenta e quatro mil e cem 
reais)  
2.2 O pagamento à contratada será efetuado até o 30º (trigésimo) dia subsequente após a execução do serviço 
licitado, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada por quem de direito. O pagamento ficará 
condicionado à comprovação da regularidade fiscal da contratada. 
2.3 Havendo erro na fatura ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesma ficará pendente até que sejam 
tomadas as medidas saneadoras necessárias. 
CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA: 
3.1A vigência do contrato será, a contar da sua assinatura até 31/12/2020, admitida a prorrogação nos termos do Art. 
57, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 
CLÁUSULA IV – DO PRAZO: 
4.1O prazo de execução do contrato será conforme conforme solicitação da SEMTEPS.  
CLÁUSULA V – DA EXECUÇÃO: 
5.1O serviço será prestado de acordo com a necessidade da Secretaria.  
CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas para aquisição do objeto desta Licitação no exercício de 2020, correrão à conta da seguinte dotação 
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orçamentária:  

08 122 0003 2073 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS (3.3.90.39.00) 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS- PESSOA JURIDICA- FICHA 380 

6.1 Os demais meses correrão, caso necessário, à conta do orçamento de 2021, cuja dotação orçamentária será 
efetuada através de apostilamento. 
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO: 
7.1CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta, objeto deste Contrato ficarão 
irreajustáveis, salvo nos casos permitidos em Lei. 
CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE : 
8.2Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
A) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
B) Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado,  determinando à CONTRATADA as 
correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA IX- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinente, as 
seguintes: 
A) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a contratante, 
em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em 
seu nome agir; 
B) Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 
Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 
C) A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com a manutenção dos veículos e/ou embarcações 
(mecânica, segurança e limpeza) inclusive motoristas, e que somente serão utilizados veículos/embarcações que 
estejam de acordo com o objeto do presente contrato. 
E) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório Pregão Presencial 
006/2020. 
F) A CONTRATADA fica obrigada e responsável pelas exigências do Código Nacional de Trânsito. 
M) Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:despesas referentes a combustíveis e 
lubrificantes será de responsabilidade da Contratada. manutenção, peças, pneus, seguros, taxas, impostos, salários, 
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de 
responsabilidade da empresa contratada. 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, ou 
bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 da Lei 
Nº 8.666/93 e alterações posteriores. A critério da SEMTEPS, caberá a rescisão do Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer: 
A) O CONTRATADO não cumprir qualquer das obrigações contratuais; 
B) Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA XI - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1Caso haja necessidade de alteração no contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá 

ser alterado com base no dispositivo legal constante no artigo 65, incisos e alíneas § 1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA XII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, 
quando for o caso: 
I. Advertência por escrito; 
II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso ou não 
cumprimento do serviço; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração nos termos 
da lei 8.666/93. 
CLÁUSULA XIII – NORMA APLICADA 
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13.1Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, e Lei Federal 8.666/93 e 
demais alterações posteriores assim como as regras estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº006/2020. 
CLÁUSULA XIV - DO FORO  
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando 
não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - 
SEMTEPS. 
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais. 
 
Belterra, 16 de março de 2020. 
 

 
__________________________________ 

Raimunda Mariney Galvão Alves 
Secretaria Municipal de Trabalho e 

Promoção Social 
CONTRATANTE 

____________________________ 
CLEDISON P. SOUZA-ME 

CNPJ n° 01.694.495/0001-69 
CONTRATADO 

 
 


		2020-03-31T15:42:06-0300
	Brasil
	CLEDISON P SOUZA
	Assinador Serpro


		2020-04-08T10:21:51-0300
	RAIMUNDA MARINEY GALVAO ALVES:63083302215
	Eu sou o autor deste documento




