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CONTRATO Nº 007.01.2021-TP/SEMECD - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP/SEMECD 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS, QUE 
ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE OUTRO LADO A 

EMPRESA C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS 

ME, VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 

007/2021-TP/SEMECD, PARA REALIZAR SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRALDE 
AR. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura -SEMECD do Município de Rurópolis, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita sob o CNPJ nº 06.074.086/0001-83, com domicílio na Av. Getulio Vargas, nº 848, 
Centro, neste ato representada pelo seu Secretario Municipal, Exmo Sr. Jurandir Ferreira Vieira, residente e 

domiciliado na Cidade de Rurópolis – PA, portador da carteira de Identidade nº 17779338 SSP/PA, CPF: 

291.980.202-00, neste ato denominado “Contratante de outro lado a Empresaa C B DE SOUZA COMERCIO 

E SERVIÇOS ME, VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP/SEMECD, neste ato 

denominada simplesmente “CONTRATADA”, Inscrita no CNPJ sob nº 09.027.695/0001-70 e Inscrição 

estadual 15.264.344-3, com sede na Avenida Brasil, 945, Bairro Centro, Cidadde de Rurópolis - PA, 
representada pelo Sr.º Cleomar Belo de Souza, portador da carteira de Identidade nº 1690214 SSP/PA e 

CPF: 121.949.458-57, residente e domiciliado na Cidade de Rurópolis - PA, tendo em vista o julgamento da 

Comissão Permanente de Licitação, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP/SEMECD -, datada 

de 30/09/2021, homologada pelo Sr. Jurandir Ferreira Vieira, Secretário Municipal de Educação, têm entre si 
justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 O objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Secretaria Municipal de 

Educação e nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações é a execução para contratação de empresas 
especializadas em Prestação de Serviços Técnicos na Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Equipamentos de Refrigeração (geladeiras, freezer e bebedouros), ar condicionado tipo (Split), a fim de atender 

as demandas das escolas da rede de ensino, atendidas pela Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Rurópolis-Pa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores 

são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, projetos, especificações 

técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, da proponente 

vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 O preço total geral para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 76.050,00 (setenta e seis mil 

e cinquenta reais), daqui por diante denominado “VALORCONTRATUAL”. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V.TOTAL 

 

01 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de 

Instalação em central de  ar 12.000 BTU ́S 

220V 

 

UND 

 

30 

 

R$ 285,00 

 

R$ 8.550,00 

  

02 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de 

Instalação em central de  ar 18.000 BTU ́S 

220V 

 

UND 

 

60 

 

R$ 300,00 

 

R$ 18.000,00 

 

03 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de 

Instalação em central de  ar 22.000 BTU ́S 

220V 

 

UND 

 

10 

 

R$ 280,00 

 

R$ 2.800,00 

 

04 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de 

Instalação em central de ar 9.000 BTU ́S 220V 

 

UND 

 

10 

 

R$ 290,00 

 

R$ 2.900,00 

 

05 

PRESTAÇÃO      DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) FREEZER, 

GELADEIRA E BEBEDOURO. 

 

UND 

 

50 

 

R$ 175,00 

 

R$ 8.750,00 

 

 

06 

PRESTAÇÃO     DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) em central de ar 

18.000 BTU ́S 220V 

 

 

UND 

 

 

60 

 

 

R$ 200,00 

 

 

R$ 12.000,00 

 

 

07 

PRESTAÇÃO     DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) em central de ar 

24.000 BTU ́S 220V 

 

 

UND 

 

 

30 

 

 

R$ 200,00 

 

 

R$ 6.000,00 

 

08 

PRESTAÇÃO     DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) em central de ar 

7.000 BTU ́S 220V 

 

UND 

 

20 

 

R$ 185,00 

 

R$ 3.700,00 

 

 

09 

PRESTAÇÃO     DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) em central de ar 

9.000 BTU ́S 220V 

 

 

UND 

 

 

30 

 

 

R$ 185,00 

 

 

R$ 5.550,00 

 

10 

PRESTAÇÃO     DE      SERVIÇO      de 

Manutenção Preventiva 

(Higienização e Lubrificação) em central de ar 

12.000 BTU ́S 220V 

 

UND 

 

40 

 

R$ 195,00 

 

R$ 7.800,00 

 VALOR TOTAL R$ 76.050,00 

 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1 A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta do recurso do orçamento 

vigente, conforme dotação abaixo. 
12 361 0005 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMECD 
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3.3.90.39.00 – Outros Serv. De terc. Pessoa Juridica.  

11110000 – FONTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A empresa vencedora garantirá a execução dos serviços de instalação que apresentarem defeitos pelo 

período de 12 (doze) meses, sem ônus para a contratante a contar da data de recebimento definitivo. 
5.2 Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos aos locais 

necessários, pela retirada e entrega dos equipamentos, assim como pelas despesas de transportes, frete e 

seguros correspondentes. 

5.3 Vigencia do Contrato de 07 de outubro de 2021 a 07 de outubro de 2022. 
 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 A prestação dos serviços constantes no presente Termo de Referência é de natureza continuada, razão pela 
qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 

limitado a 60 (sessenta) meses, nos ter mos no inciso II do art.57, da Lei nº 8.666/93. 

6.2 A contratada com sede fora do Município de Rurópolis deverá possuir representante e local especifico no 
município, ou o mais perto e de fácil acesso possível da contratante pra realização dos serviços, indicando o 

respectivo endereço e pessoal habilitado para atendimento as solicitações da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, durante a execução do contrato. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, em 05 (cinco) dias, a partir da data da expedição da 

Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

8.1 Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da CONTRATANTE, quando: 

8 . 1 . 1  Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pela CONTRATANTE,  

8.1.2 houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, 
8.1.3 houver serviços complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, 

8.1.4 ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, que estejam sob responsabilidade expressa da 

CONTRATANTE, 
8.1.5 ocorrer ato ou atos da CONTRATANTE que interfiram na execução contratual, 

8.1.6 ocorrer ato ou atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 

justificados; 

8.1.7 Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, “perturbações industriais, guerras, 
atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, 

explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham 

influência direta sobre a execução e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais 
não consigam impedir sua ocorrência. A expressão “força maior” deve, também, incluir qualquer atraso 

causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, 

que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivo de força maior. 

 

Parágrafo Primeiro. Enquanto perdurarem os motivos do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do Contrato 

por ordem do CONTRATANTE cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao 
Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA não poderão ser alegados como 
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decorrentes de força maior. 

Parágrafo Segundo. Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de 

justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE, expressamente e 
devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta eoito) horas do início da referida ocorrência. 

Parágrafo Terceiro. Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pela CONTRATANTE após 

a constatação da veracidade da sua ocorrência. 
Parágrafo Quarto. Após a aceitação dos motivos invocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre 

as partes para uma eventual prorrogação do prazo. 

Parágrafo Quinto. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos, a CONTRATANTE , reserva-se no direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 
Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA responderápelos custos, através de glosas de créditos 

e/ou garantias, e/ou pagamento direto a CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, podendo ficar 

impedida de firmar Contrato com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da 
infração e dos danos decorrentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir total ou parcial o presente Contrato, 

assim como a associação, fusão, cisão ou incorporação a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem o prévio e 

expresso consentimento da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

10.1 Por determinação  da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer, em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
contratual atualizado. 

Parágrafo Primeiro. A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADApoderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo. Se no Contrato não houver sido contemplado preço unitário para os serviços a serem 
acrescidos, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no caput 

desta Cláusula. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS. 

11.1 A garantia dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será de no mínimo 90 (noventa) dias. 

112 A empresa vencedora garantirá a execução dos serviços de instalação que apresentarem defeitos pelo 
período de 12 (doze) meses, sem ônus para a contratante a contar da data de recebimento definitivo. 

11.2 Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos 

aos locais necessários, pela retirada e entrega dos equipamentos, assim como pelas despesas de transportes, 

frete e seguros correspondentes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MEDIDAS ACAUTELADORAS E FISCALIZAÇÃO. 

12.1 Consoante o artigo 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a prévia 
manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano difícil 

ou impossível reparação. 
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e 

demais peritos da PREFEITURA o inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato. 

Parágrafo Segundo. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretari municipal de Educação 

contar com atotal colaboração da CONTRATADA. 
Parágrafo Terceiro. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao 
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outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais. Ficará 

como técnico(a) responsável pela Fiscalização do Contrato e Prestação deste serviço o servidor GESIEL 

GOMES ARRUDA Matricula Nº 011038-8, representante da Secretaria Municipal de Educação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de ordem de pagamento em 
favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente ao da prestação dos serviços, desd e que seja apresentada a (s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal 

(is). 

13.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado 
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

13.3 O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de inexecução, 

imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

14.1 À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE, admitida a defesa prévia, a 
serem apuradas na forma, a saber: 

14.2 multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data 

prevista para conclusão multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou 

negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
Parágrafo Primeiro. A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela 

legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo 

determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do 
valor da garantia de execução. 

Parágrafo Segundo. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não 

poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

14.1 Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 

10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de 

incorrer em outras sanções cabíveis. 
Parágrafo Primeiro. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a 

aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

16.1 A CONTRATADA realizará manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da mão-de-obra 

com auxiliares e técnico supervisor de equipe, quando solicitado a realizar manutenção nos equipamentos. 
16.2 A CONTRATADA deve: fornecer relatório da necessidade de materiais de reposição, peças, gás, 

compressores, componentes eletrônicos, etc. a fim de o órgão providenciar orçamentos para aquisição destas 

peças. 
16.3 É obrigação da CONTRATADA, todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra, despesas operacionais e 

administrativas, seleção e contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, taxas, uniformes, 

crachás, emolumentos, seguros, indenizações, férias, elementos subst ituto de férias, folgas, licenças, 
atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas (registro em consonância com a CLT), previden ciárias e 
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securitárias serão de obrigação da empresa contratada para que forneça com o máximo de competência a 

execução dos serviços requeridos. Também é de obrigação da CONTRATADA: todas as ferramentas, EPI ́s 

(Equipamento de proteção individual) e EPC ́s (Equipamentos de proteção coletiva) necessários à perfeita 
execução dos serviços de refrigeração, e demais atividades cor relatas, incluindo o fornecimento de todos os 

instrumentos necessários ao alcance dos aparelhos, inclusive aqueles aparelhos dispostos externamente, 

necessitando ao técnico do equipamento ideal com a máxima segurança do procedimento (componente de 
descida externa de edificações). 

16.4 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, 

realizando criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

elementos com boa conduta e c om qualificação técnica devidamente reconhecida, tendo funções profissionais 
registradas em suas carteiras de trabalho; Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de 

crachás; Nomear encarregado responsável pelos serviços, que permanecerá no local do trabalho, caso, o serviço 

seja obrigatório a realização nas dependências das unidades da Secretaria Municipal de Educação, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessá ria aos executantes dos serviços, este encarregado terá a 

obrigação de reportar-se a Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas 

as falhas quando detectadas. 
16.5 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos 

e ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica e aos 

seus usuários; Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: furadeiras, 
lixadeiras, tornos e morsas, ferramentais manuais, aspiradores de pó, compressores de gás-ar e vácuo, 

motobombas, caixas de ferramentas, voltímetros, amperímetros, multe éster ́s, escadas, carrinhos manuais ou 

elétricos, EPI ́S, EPC Ś, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 
Administração; Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado; Registrar e 

controlar, juntamente com o preposto da Administração, as ocorrências havidas; Prestar os serviços dentro dos 
parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive ferramentas e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legisl ação; Possuir, no quadro de funcionários, responsável técnico, devidamente registrado no órgão 
competente, que se responsabilizará formalmente, juntamente com a contratada, pelos serviços objeto deste 

projeto básico; O horário das atividades e manutenção deverá atender as necessidades desta secretaria de ensino 

e de acordo com sua programação, (Segunda a Sexta das 08:00h as 18:00h). 
16.6 A contratada deverá apresentar documento informando os números de telefones fixos e celular, tanto 

da empresa, quanto dos técnicos responsáveis e ainda, o e-mail do (a) responsável pela empresa e/ou dos 

técnicos para que a secretaria possa entrar em contato, caso haja necessidade. 

16.7 Entregar os relatórios de manutenção, ficando condicionado o respectivo pagamento à entrega dos 
relatórios, com a assinatura de cada servidor atestando que foi realizado serviço/reparo no equipamento de sua 

sala de trabalho. 

16.8 Apresentar relatório de climatização (carga térmica dos ambientes) afim de compreender a situação 
em cada ambiente e se assim necessário, remanejar/substituir equipamentos. 

16.9 Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do 

mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a Contratante e informar as 
devidas medidas que serão tomadas visando à solução do mesmo para a normalização da prestação do serviço 

a contento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA -·DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 
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17.1 O contratante exercerá fiscalização dos serviços contratados, acompanhando toda a execução para o 

cumprimento das especificações técnicas contratadas, assim como a qualidade do mesmo. 

17.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste Termo de Referência. 

17.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações especificadas no 

contrato. 
 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

18.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou 

a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas; 
 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA RESCISÃO 

19.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, assegurado a CONTRATADA o direito de defesa prévia, nos seguintes 

casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou 

consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem 

justificativa aceita expressamente pelaCONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA 

e desobediência comprovada de determinação da fiscalização; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS 

20.1 A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do contrato, 

estando sujeita às sanções previstas na legislação; 

Parágrafo Primeiro. Se, de acordo com o procedimento administrativo da Prefeitura, ficar comprovado que 
um funcionário da CONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, a Prefeitura 

poderá declarar inelegível a CONTRATADA e/ou seus funcionáriosdiretamente envolvidos em práticas 

corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em futuras Licitações ou Contratos da Prefeitura. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

21.1 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

22.1 Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS ou APOSTILAMENTO, conforme 
o caso, quaisquer modificações que venham a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nasespecificações técnicas, nos 

memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

23.1 Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados aopresente Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 Parágrafo Primeiro. Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, 
fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles mencionados por 
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extenso. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT A - DO FORO 

25.1 As divergências não resolvidas por arbitragem serão dirimidas no Foro da Comarca de Rurópolis - 

PA. 
Parágrafo primeiro. Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, 

com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

 
 

 

Rurópolis – PA, 07 de outubro de 2021. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME 

CNPJ sob nº 09.027.695/0001-70 

Cleomar Belo de Souza 

CPF: 121.949.458-57 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura -SEMECD 

CNPJ CNPJ nº 06.074.086/0001-83 

TESTEMUNHAS: 

 

1º ___________________________________ CPF: __________________________ 

 

 

2º ___________________________________ CPF: __________________________ 
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