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CONTRATO 022/2019-CMP 

 

Termo de Contrato celebrado entre a CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, por meio de 

seu Presidente, Vereador HESIO MOREIRA 

FILHO, como CONTRATANTE, e a J M POZZER 

EIRELI, como CONTRATADA, para aquisição de 

bens na forma abaixo. 

 

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº-

34.845.040/0001-56, sediada na Praça Célio Miranda, nº-120, Bairro: 

Centro, CEP: 68.625-970, Município de Paragominas - PA, contato (91) 

3729-7922, e-mail cmpparagominas@gmail.com, neste ato representada 

pelo seu Presidente, o Exmo. Sr. Vereador Hesio Moreira Filho, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade com RG. nº-

4017728, PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº-06.180.042-49, neste 

ato denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa J M 

POZZER EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº-17.041.496/0001-44, estabelecida junto à Av. 

Raimundo Pedro da Silva, nº 809, Promissão – Loteamento - Jardim 

América, Paragominas/PA, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Jandira 

Marchioretto Pozzer, brasileira, casada, portador (a) da Cédula de 

Identidade nº-12492477, SSP/MT e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº-

864.957.559-53, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento - tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 

nº-033/2019, e a lavratura do resultado final do Pregão n°- PP 

001/2019, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 

disciplinares da Lei Federal nº-8.666/93 e a Lei Federal nº-
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10.520/02, e os demais diplomas legais pertinentes, mediante as 

cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

O objeto do presente contrato é a contratação de empresas para 

fornecimento de móveis de escritório em geral, cadeiras, poltronas, 

longarina, armário, mesas e gaveteiros, para o uso nas dependências da 

Câmara Municipal de Paragominas/PA, devidamente descritos, 

caracterizados e especificados no Termo de Referência (Anexo I do Edital 

de Pregão Presencial nº 001/2019-CMP), na forma abaixo descrita: 

 

ITEM LOTE 01 - GABINETE DOS VEREADORES QTD UND 
VALOR 

MÁXIMO R$ 

1 CADEIRA EXECUTIVA 26 UND 

39.850,00 

2 CADEIRA SECRETARIA C/ BRAÇO 13 UND 

3 MESA MEDINDO 750MMX1200MMX700MM 13 UND 

4 GAVETEIRO AÉREO 02 GAV. P/ MESA 26 UND 

5 ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS 13 UND 

6 ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS 13 UND 

7 LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES 13 UND 

8 MESA MEDINDO 750MMX1500X700MM 13 UND 

9 POLTRONA  AIKA C/ BRAÇO DIGITADOR 13 UND 

  LOTE 02 - GABINETE DO PRESIDENTE 

1 POLTRONA PRESIDENTE C/ BRAÇO 1 UND 

5.560,00 

2 POLTRONA PRESIDENTE C/ BRAÇO 1 UND 

3 MESA MEDINDO 750MMX1640MMX700MM 1 UND 

4 MESA MEDINDO 750MMX900MMX450MM 1 UND 

5 ARMÁRIO BAIXO TAMPO ENCABEÇADO 1 UND 

6 CADEIRA ZIP TELA APROXIMAÇÃO 2 UND 

  LOTE 03 PLENÁRIO 

1 POLTRONA  BRAÇO DIGITADOR 1 UND 
20.200,00 

2 POLTRONA C/ BRAÇO DIGITADOR 12 UND 

  LOTE 04 - SALA DE COMISSÕES 

1 CADEIRA ZIP TELA OPERACIONAL 16 UND 10.100,00 
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Parágrafo único – O objeto do contrato será entregue/instalado, 

com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, 

itens, elementos, condições gerais e especiais contidos no processo 

administrativo nº-027/2019, no presente contrato, no Edital que deu 

origem à presente contratação e seus anexos, especialmente, no Termo 

de Referência, bem como em detalhes e informações fornecidas pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR  

 

O valor total do presente contrato é de R$ 75.710,00 (setenta e cinco 

mil setecentos e dez reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO  

 

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a regular 

liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 

4.320/64, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.  

Parágrafo Primeiro – O pagamento à CONTRATADA será 

realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que a 

CONTRATANTE esteja obrigada a pagar o valor total do contrato caso 

todo o quantitativo do objeto previsto na cláusula segunda não tenha 

sido regularmente entregue e aceito.  

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado 

à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no Departamento de 

Finanças e Orçamento da Contratante.  

Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) 

dias a contar da data do protocolo do documento de cobrança no setor 

competente. 
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 Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de 

cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou 

substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, da 

reapresentação válida desses documentos.  

Parágrafo Quinto – O valor dos pagamentos eventualmente 

efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à 

CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, calculados pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data 

do protocolo do documento de cobrança no setor competente da 

CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento.  

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA 

através de crédito em conta corrente em banco a ser indicado pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE  

 

Não será admitido reajuste durante a vigência do contrato (12 meses). 

 

CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO  

 

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de 

Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, 

executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem 

a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento 

das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 

responsabilidades legais e contratuais.  

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da entrega dos bens caberá a 

comissão designada por ato da COTRATANTE. Incumbe à Fiscalização a 

prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação 

em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.  
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Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, 

aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação 

e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 

este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de 

suas atividades.  

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA se obriga a permitir que o 

pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas 

dependências, possibilitando o exame das instalações e também das 

anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, 

quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução 

do contrato.  

Parágrafo Quarto – Compete à CONTRATADA fazer minucioso 

exame das especificações dos bens, de modo a permitir, a tempo e por 

escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas 

as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a 

impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total 

aceitação das condições estabelecidas.  

Parágrafo Quinto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne aos bens adquiridos, à sua entrega e às consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou 

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução contratual não implicará 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO  

 

O Contrato vigorará a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2019.  
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Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência do contrato poderá ser 

prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

Parágrafo Segundo – O prazo de garantia convencional por conta 

da CONTRATADA será de 12(doze) meses a contar do contar do 

recebimento dos bens e serviços, na forma do Termo de Referência, sem 

prejuízo da garantia legal de adequação do bem e do serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

São obrigações da CONTRATADA:  

 

I. entregar os bens e executar os serviços de acordo com todas as 

exigências contidas no Termo de Referência;  

II. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a 

terceiros, em consequência da entrega dos bens e ou a execução 

do serviço;  

III. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer 

danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto 

deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos 

e sucessores, independentemente das medidas preventivas 

adotadas; 

IV. atender às determinações e exigências formuladas pelo 

CONTRATANTE;  

V. substituir, por sua conta e responsabilidade, os itens recusados 

pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;  

VI. responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, 

encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
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legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão-de-obra necessária à completa entrega dos bens; 

VII. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital durante todo prazo de execução contratual; 

VIII. responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de 

marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à 

execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das 

consequências de qualquer utilização indevida. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

São obrigações do CONTRATANTE:  

 

I. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste 

Contrato; 

II. Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA NONA – ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO  

A aceitação do objeto deste Contrato se dará mediante a avaliação de 

Comissão de Aceitação designada pelo CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido 

em tantas parcelas quantas forem as relativas ao pedido e pagamento.  

Parágrafo Segundo – Os bens/serviços cujos padrões de 

qualidade estejam em desacordo com a especificação do Edital e seus 

anexos deverão ser recusados pela Comissão responsável pela 

fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências 

e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à 

autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.  
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Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de aceitação, por não 

atenderem às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

substituir quaisquer bens defeituosos ou qualitativamente inferiores, 

passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos 

do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA 

não substitua os bens não aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE 

se reserva o direito de providenciar o seu fornecimento às expensas da 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – FORÇA MAIOR  

 

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de 

cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados 

oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão 

consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não 

comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os 

motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do 

Contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO  

 

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a 

contagem dos prazos mediante justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, 

aplicar as seguintes sanções, previstas nos artigos 7º da Lei Federal 

10.520/02 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93: 
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I. Advertência;  

II. Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor 

do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;  

III. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou 

do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e 

respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou 

parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da 

CONTRATADA;  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

 

Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o 

decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, nos casos das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do caput 

desta Cláusula, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e no caso da alínea “e” 

do caput desta Cláusula, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e 

“e” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com 

aquelas previstas nas alíneas “b” e “c”, e não excluem a possibilidade de 

rescisão unilateral do Contrato.  

Parágrafo Terceiro – A sanção prevista na alínea “e” do caput 

desta Cláusula poderá também ser aplicada às licitantes que, em outras 

licitações e/ou contratações com a Administração Pública Direta ou 

Indireta de qualquer nível federativo, tenham:  

a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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c) demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos 

praticados. ] 

 

Parágrafo Quarto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 

03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. 

Parágrafo Quinto – As multas aplicadas poderão ser 

compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante 

requerimento expresso nesse sentido.  

Parágrafo Sexto – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for 

feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas 

necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho 

regular da autoridade contratante.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO  

 

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o Contrato, por 

ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos I 

a XII, XVII e XVIII, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante decisão 

fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

observados o § 2º e incisos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.  

Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da 

publicação do ato administrativo no Diário Oficial dos Municípios.  

Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE 

assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua 

execução se encontrar.  

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão, a CONTRATADA, 

além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% 

(vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do fornecimento 
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não realizado, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na 

forma das disposições deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Os recursos necessários à aquisição dos bens ora contratados correrão 

à conta da UNIDADE ORÇAMENTARIA: 10.01 - Poder Legislativo; 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – 

00001.01.031.0001.2001 – manutenção da Câmara Municipal; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Material Permanente e ELEMENTO DE 

DESPESA: 44.90.52.00 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO  

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Paragominas (Pa) para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as 

partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 

seja.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO  

 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento 

no Diário Oficial do Estado do Pará e no Mural das Licitações do 

TCM/Pa., no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61 da Lei 

Federal nº 8.666/93, às expensas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas 

oficiais para a verificação da qualidade dos bens objeto deste Contrato, 

correm à conta da CONTRATADA.  

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição 

em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de 

expediente na Câmara Municipal de Paragominas.  

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o 

assinam. 

 
Paragominas (Pa), 07 de Agosto de 2019. 

 

 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

(Agente Competente) 
Contratante 

 
 
 

 
 
 

J M POZZER EIRELI 
(Agente competente) 

Contratada 
 
 

 
Testemunha (1): 
_______________________________________---CPF ____. ____.____-___ 

Testemunha (2): 
_______________________________________---CPF ____. ____.____-___ 
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