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ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  

SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP 

CNPJ: 10.222.297/0001-93 

END.: RUA DEZ DE MAIO, 263, BAIRRO CENTRO, RURÓPOLIS – PA 

 

CONTRATO Nº 001.200722-SEMAP 

CONTRATO Nº 001.200722-SEMAP, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RURÓPOLIS E DE OUTRO, A EMPRESA C 

B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS 

ME, CNPJ: CNPJ/MF nº 09.027.695/0001-70, 

NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 10.222.297/0001-93, com sede na Rua dez de maio, 263, Bairro centro, Cidade de 
Rurópolis – PA, CEP: 68.165-000, , doravante denominada CONTRATANTE, representada legalmente 

pelo Prefeito- Municipal, Sr. JOSELINO PADILHA, brasileiro, casado, portador do CPF Nº 

587.574.142-20, residente e domiciliado nesta cidade de Rurópolis, e a empresa C B DE SOUZA 

COMERCIO E SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.027.695/0001-70, estabelecida na 
AVENIDA BRASIL, N° 945, Bairro CENTRO, Cidade RURÓPOLIS, Estado PARÁ, CEP 68165-000, 

doravante de denominada CONTRATADA, por seu representante, o  Sr. CLEOMAR BELO DE 

SOUZA, brasileiro,  inscrito no CPF nº  121.949.458-57, Identidade nº 1690214 SSP/PA, têm entre si 
justo e acordado, celebrar o presente contrato, conforme Processo Administrativo nº 001.040722-DL, 

com base no Art. 75, Inciso II, § 3º Da Lei Federal Nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal Nº 075 de 

17 maio de 2021, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e 
estabelecem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo 
central e tipo compacto e Split, com fornecimento de mão de obra e serviços afins, nos Prédios da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS, DEMUTRAN, ILUMINAÇÃO PUBLICA E 

GARAGEM MUNICIPAL. 
 

1.2 Descriminação dos itens ganho: 
Item Quant. De 

equipamentos 
Discriminação Marca Quant. unid P. unit P. Total 

01 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 18.000 btus - PREFEITURA 

Consul 12 meses R$ 200,00 R$ 2.400,00 

02 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus – PREFEITURA 

Springer 12 meses R$ 195,00 R$ 2.340,00 

03 03 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus - PREFEITURA 

Agrato 12 meses R$ 195,00 R$ 7.020,00 

04 02 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus - PREFEITURA 

Philco 12 meses R$ 195,00 R$ 4.680,00 

05 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 18.000 btus - PREFEITURA 

Komeco 12 meses R$ 200,00 R$ 2.400,00 

06 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 18.000 btus - PREFEITURA 

LG 12 meses R$ 200,00 R$ 2.400,00 

07 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus - PREFEITURA 

LG 12 meses R$ 195,00 R$ 2.340,00 

08 02 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 18.000 btus - PREFEITURA 

AGRATTO 12 meses R$ 200,00 R$ 4.800,00 

09 01 Manutenção Preventiva e Corretiva no 
Ar Condicionado  7.500 btus - 
DEMUTRAN 

Brastemp 12 meses R$ 185,00 R$ 2.220,00 
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10 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus – 
ILUMINAÇÃO PUBLICA 

PHILCO 12 meses R$ 195,00 R$ 2.340,00 

11 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 9.000 btus – GARAGEM 
MUNICIPAL 

Philco 12 meses R$ 135,00 R$ 1.620,00 

12 01 Manutenção Preventiva e Corretiva na 
Central de Ar 12.000 btus – GARAGEM 
MUNICIPAL 

Philco 12 meses R$ 195,00 R$ 2.340,00 

 

 
Valor Total da Proposta R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de julho de 2022 

a 20 de julho de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

3.1. O valor global deste contrato é de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), conforme proposta da 

CONTRATADA integrante deste instrumento, inclusos todos os impostos, encargos, taxas, seguros e demais 

despesas necessárias à sua execução. 

3.2. O pagamento será processado em até 05 (cinco) dias uteis, após a apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada pelo CONTRATANTE, por meio de nota de empenho, mediante depósito no Banco da Amazônia, 

 Ag. 075,  

Conta Corrente 070364-4. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EXERCÍCIO 2022  

08.122.0003.2.083 – Manutenção da SEMAP. 

3.3.90.39.00 – Outros serv. De terceiros Pessoa Jurídica. 

15000000 – Fonte. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - DA CONTRATANTE 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 

II - Responsabilizar-se pelo contrato com base nas disposições da Lei nº. 14.133 e suas alterações; 

III Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o pagamento do objeto contratado; 

IV Designar um gestor e um fiscal para acompanhar a execução do contrato; 

V Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a contratada, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação; 

VI Efetuar os pagamentos nos prazos e maneira indicados no contrato; 

VII Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada; 

VIII Notificar, por escrito à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, 

fixando prazo para sua correção. 

5.2 - DA CONTRATADA 

5.2.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 



 
 
 
 

 

 

3 

 

ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  

SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP 

CNPJ: 10.222.297/0001-93 

END.: RUA DEZ DE MAIO, 263, BAIRRO CENTRO, RURÓPOLIS – PA 

 

5.2.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

5.2.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço; 

5.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 
5.2.8 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

5.2.9 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

5.2.10 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

5.2.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.2.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.2.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

5.2.14 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação. 

5.2.15 Executar integralmente os serviços previstos no item 2 deste Termo de Referência, do 

DETALHAMENTO DO OBJETO. 

5.2.16 Emitir, sob sua responsabilidade, laudo técnico informando à CONTRATANTE da necessidade de 

substituição de peças ou componentes do sistema central e unitário de ar condicionado. 

5.2.17 Caso seja comprovada posteriormente que a substituição não era necessária, a CONTRATADA arcará 

com eventuais custos das peças adquiridas erroneamente. 

5.3 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

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

5.3.2 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. 
5.3.3 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. 

5.4 SÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS AO LICITANTE VENCEDOR 

5.4.1 A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal do Conselho para execução do 

contrato; 

5.4.2 A subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – BASE LEGAL 

6.1 - A presente contratação encontra-se fundada no Art. 75, Inciso II, § 3º Da Lei Federal Nº 14.133/2021 e no 

Decreto Municipal Nº 075 de 17 maio de 2021, Dispensa de Licitação devidamente justificada no Processo 
Administrativo nº 001.300622-DL. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas ou condições ou 

pela superveniência de norma legal que o torne material ou formalmente impraticável. 

7.2. Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 138, inciso I, II e II – da 

Lei 14.133, 01 de abril de 2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 0,05 (cinco centésimos) % do valor total do 

contrato pelo não cumprimento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido à 

Diretoria Financeira do CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação, sem 
prejuízo de qualquer outra cominação prevista no contrato. 

8.2. Sem prejuízo das penalidades referidas nesta cláusula, pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a 

CONTRATADA poderá sofrer as seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas mediante critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade que considerem a gravidade da infração cometida e os prejuízos sofridos pela 
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CONTRATANTE: 

 

I - Advertência; 

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante o CONTRATANTE, após o 

ressarcimento dos prejuízos que o CONTRATADO vier a causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9. 3 – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com base na legislação Lei 

nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Rurópolis - PA, como competente para dirimir toda e qualquer 

controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando, expressamente, a outro qualquer pôr mais privilegiado 

que se configure. 
E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos legais. 

 

  

                                           Rurópolis – PA, 20 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

CNPJ: 10.222.297/0001-93 

JOSELINO PADILHA 

CPF N° 587.574.142-20 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME 

CNPJ/MF nº 09.027.695/0001-70 

CLEOMAR BELO DE SOUZA 

CPF nº 121.949.458-57 
CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.______________________________ ______________________(nome/CPF)   
                 

 

2.____________________________ ________________________(nome/CPF) 


		2022-07-20T08:53:45-0300
	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS:09027695000170


		2022-07-20T10:07:21-0300
	JOSELINO PADILHA:58757414220


		2022-08-05T08:24:24-0300
	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS:09027695000170




