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 GOVERNO DO ESTADO PARÁ  

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

                SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
CONTRATO Nº 20220336        

 

 

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, neste ato denominado 

CONTRATANTE, com sede na RUA RAIMUNDA MENDES QUEIROZ,306, inscrito no CNPJ 

(MF) sob o nº 83.267.989/0001-21, representado pelo(a) Sr.(a) VANESSA GUSMÃO MIRANDA, 

PREFEITA MUNICIPAL,  portador do CPF nº 984.921.012-53, residente na RUA PINDARE SN,  e 

de outro lado a firma PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI., 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 08.255.726/0001-87, estabelecida à Q ONZE, NOVA 

MARABA, Marabá-PA, CEP 68508-110, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr.(a) RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, residente na QD 

DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABA, Marabá-PA, CEP 68508-180, portador do(a) CPF 

319.589.071-20,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes 

integrantes o Edital do Pregão nº 027/2022 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-

se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 

8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E 

DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL. 

 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

091647  IMPRESSORA DE GRANDE PORTE - Marca.: KYOCERA          UNIDADE                 2,00         5.400,000        10.800,00 

        Cópia A4: Até  35 com Carta: Até 36 cpm Taxa de Zoom 25 

        - 400% Resolução  de  Cópia  600x600dpi.  Cópia  Duplex 

        Automática Cópias Múltiplas 1 - 9999 páginas Velocidade 

        de Digitalização Duplex:  Até  60 ipm                   

         Simples: Até 35                                        

        ipm Método 3ch  Módulo  CIS  Digital  Resolução  Ótica: 

        1200x1200dpi Avançado: 4800x4800dpi     Compatibilidade 

        Windows: TWAIN                                          

         WIA                                                    

          Mac: TWAIN                                            

         ICDM                                                   

         Linux: SANE                                            

        Digitalizar para HDD   (pasta  compartilhada)           

        E-mail                                                  

                                                                

        FTP                                                     

         SMB                                                    

         USB                                                    

         Cliente (NetScan) Compatibilidade FAX                  

        ITU-G3/Super G3 Velocidade  33.6kbps  Resolução Padrão: 

        203x98dpi Foto: 203x196dpi Super Fino: 300x300dpi Ultra 

        Fino: 600x600dpi Memória  HDD  Compartilhado  Dial Auto 

        Sim Discagem Rápida  500  locais  Capacidade de Entrada 

        Bandeja para 550  folhas  Capacidade de Entrada Bandeja 

        Padrão: 550 folhas   Bandeja   Multiuso:   100   folhas 

        Capacidade ADF: 50  folhas Tipos de Mídia Papel (Comum, 

        fino, bond, perfurado,     pré-impresso,     reciclado, 

        timbrado, grosso, colorido),     Arquivo,     Envelope, 

        Etiqueta, Cartolina, Cotton  Peso  do  Papel  Suportado 

        Bandeja Padrão: 60  -  163  g/mý Bandeja Multiuso: 60 - 

        220 g/mý Capacidade  de  Saída  500  Folhas  Tamanho da 

        Mídia (bandeja multiuso)   Mínimo:  76,2x127mm  Máximo: 

        216x356mm Tipo ADF  DSDF: Alimentador de Documentos com 

        Dupla Digitalização Processador   1   GHz  (Dual  Core) 

        Conexão Oi-Speed USB  2.0  Ethernet 10/100/1000 Base TX 

        Airprint/Samsung Mobile Print/Google     Cloud    Print 

        Sim/Sim/Sim Memória 1GB  Sistema Operacional Compatível 

        Windows XP (32  e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), 

        Windows 2003 Server (32 e 64 bit), Server 2008 (32 e 64 

        bit), Windows 7  (32  e  64  bits),  2008 Server R2 (64 

        bits), Windows 8  ( 32 e 64 bit), Windows 8.1 ( 32 e 64 

        bit), 2012 Server(64  bits),  2012  Server R2 (64 bits) 

        Linux                                                   
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         UNIX Mac  OS:  X  10,5-10,9  Ciclo  de Trabalho        

        Mensal Recomendado 2.000  -  10.000  páginas  Ciclo  de 

        Trabalho Mensal Suportado  Até 200.000 páginas. Consumo 

        de Energia Modo  Normal:  menos  de  900 W Modo Pronto: 

        menos de 30  W  Modo  de  Economia  de  Energia:  1,8 W 

        Desativado: 0,45 W  MLT-D303E  Cartucho  de  Toner  com 

        Rendimento Padrão (aprox.  40.000  páginas)  MLT-  R303 

        Unidade de Imagem com Rendimento aprox. 100.000 páginas 

        Conteúdo da Caixa:    Multifuncional    Samsung   Smart 

        ProXpress M4580FX Cabo   Alimentação   CD  Do  Software 

        Manual de Instalação  Rápida  Unidade  de  Imagem Toner 

        Inicial NÃO acompanha    USB    Informação   Adicionais 

        Dimensões do Produto  53,09  x  54,36 x 64,77 cm(LxPxA) 

        Peso do Produto  32 kg Dimensões da Caixa 72,90 x 61,47 

        x 83,31 cm(LxPxA) Peso da Caixa 38,5 kg.                

091648  IMPRESSORA PLOTTER - Marca.: EPSON                    UNIDADE                 5,00        12.727,000        63.635,00 

        impressora plotter mÍnimo  91cm  (36 ") até ao, tela de 

        touch screen para  navegações  dos  menus  e operações, 

        memoria de 1  gb,  conexão  interfaces (padrão) gigabit 

        ethernet (1000 base-t),  certificada  para  usb  2.0 de 

        alta velocidade e         wi-fi,        compatibilidade 

        comdispositivos moveis, sistema   e   aplcativos   para 

        impressão e suporte para variadas extensões de arquivos 

        e linguagem de  impressão,  gramatura  60  a  280  g/m2 

        (alimentação por rolo/manual)                           

          60 a 220 g/m2 (bandeja                                

        de entrada) tecnologia jato de tinta térmica, com tipos 

        de tinta com  base  em  corantes  (c, m ,v) e pigmentos 

        (k), resolução de  até  2400  x 1200 dpi otimizados com 

        entrada 1.200 x   1.200   dpi,   com   o   recurso   de 

        otimizaçãopara papel fotográfico         selecioi. 

        manuseio alimentação por  rolo                          

          bandeja  de entrada                                   

                                                                

        cortador automático com    devidos    suprimentos    de 

        reposIção e cartuchos de tintas com devido refil        

091676  CABO HDMI LITE HDC 10218M. - Marca.: SANTANA          UNIDADE                13,00            74,000           962,00 

        comprimento do cabo  4  metros. transmite som e imagens 

        digitais para qualquer dispositivo com entrada hdmi.    

091678  CABO HDMI LITE HDC 10218M - Marca.: SANTANA           UNIDADE                 9,00            40,000           360,00 

        comprimento do cabo  1,8 metro. transmite som e imagens 

        digitais para qualquer  dispositivo com entrada hdmi em 

        único cabo de 6mm com filtro magnético.                 

091679  CABO ADAPTADOR CONVERSOR HDMI - Marca.: SANTANA       UNIDADE                 6,00            65,000           390,00 

        para vga com saída p2 de áudio. adaptador novo chip que 

        pode converter o sinal analógico vga com áudio digital. 

091680  CONECTORES RJ45 CAT6 CABO REDE LAN - Marca.: DIVERSO  UNIDADE                18,00             1,500            27,00 

        conectores RJ45 são   para   cabo   redondo,  com  ouro 

        contactos para a   melhor   conexão  possível  banhado. 

        Fabricados a partir  de  um líder na indústria de cabos 

        de rede.                                                

091691  CANALETAS - 20X10X2000 ADESIVA - Marca.: ENERBRAS     UNIDADE                20,00            10,000           200,00 

091695  PROCESSADOR CORE I3 - 3240 CACHE 3 MB 3.40GHz lga 11  UNIDADE                 2,00           305,000           610,00 

        55 - Marca.: INTEL                                      

        número do processador i3 - 3240; cache: 3mb             

091698  PROCESSADOR I5, NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE, FREQUÊNCIA   UNIDADE                 2,00         1.028,000         2.056,00 

        MÍNIMA 3,5 GHz. - Marca.: INTEL                         

        cache de 6  mb,  frequência  mínima 3,5 GHz, frequência 

        máxima 3,9 GHz, lga 1150.                               

091706  PLACA DE VIDEO PADRÃO PCI EXPRESS, MÍNIMO VERSÃO 128  UNIDADE                 6,00           351,000         2.106,00 

         BITS, MEMORIA 2GB GDDR3 - Marca.: PCYES                

091713  MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTE DE CONTINUIDADE - Marca  UNIDADE                 1,00            75,000            75,00 

        .: DIVERSO                                              

091714  CAIXA DE SOM PORTÁTIL 5W RMS P2 USB P/ PC E NOTEBOOK  UNIDADE                 8,00            72,000           576,00 

         - Marca.: VINIK                                        

091715  ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 - Marca.: TRAMONTINA    UNIDADE                 1,00            38,000            38,00 

091716  ALICATE PARA CLIPAGEM DE RJ45 RJ 11 - Marca.: NAZDA   UNIDADE                 1,00            52,000            52,00 

091719  TRENA A LASER 100M - Marca.: DEKO                     UNIDADE                 1,00           434,000           434,00 

091720  LANTERNA TÁTICA LED - Marca.: RAYOVAC                 UNIDADE                 1,00            91,000            91,00 

        lanterna tática led recarregável mini usb               

091722  ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 AD4 - Marca.: MULTIL  UNIDADE                25,00           144,000         3.600,00 

        ASER                                                    

091723  PLACA DE REDE RJ45 - Marca.: VINIK                    UNIDADE                 9,00            69,900           629,10 

091727  BATERIA MODELO CR 2032 - Marca.: ELGIN                UNIDADE                50,00             5,000           250,00 

091729  TECLADO USB - Marca.: MULTILASER                      UNIDADE                18,00            55,000           990,00 

        teclado para microcomputador  pc/atx, cor preta, padrao 

        abnt-2, conector padrao  usb,  com  teclas de funcao na 

        posicao horizontal, com    no    minimo   107   teclas, 

        comprimento do cabo  1.25  m,  para sistema operacional 

        windows 98/me/2000/xp/vista                             

091734  PENDRIVE - SD 64 GB - Marca.: KINGSTON                UNIDADE                 9,00            57,000           513,00 

        Armazenamento de 64 gibabytes - desempenho - velocidade 

        de leitura minina  de  80MB/s                           

          Dimensões  aprox. 0,94                                

        pol. x 1,25 pol. (24mmx32mmx2,1mm) temp. operacional-13 

        º F(-25 ºC  a  85  ºC)                                  

        Temperatura de armaz. - 40º F a                         

        185 º F (-40º C a 85º C) Compatibilidade compativel com 

        dispositivos SDHC/SDXC e                                

        SDHC-I/SDXC-I                                           

        Segurança                                               

        chave de proteção de gravação                           

        incorporada impede a perda acidental de dados.          

091787  ROTEADOR. - Marca.: TP-LINK                           UNIDADE                 2,00           213,000           426,00 

        com 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps      

        com                                                     

        5 antenas ou  mais  sendo 3 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas 

        de 5GHz, Velocidades             Wireless            de 

        450Mbps(2.4GHz)                                         

        compatíveis com os            Sistemas                  

        Operacionais Microsoft Windows  XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC 

        OS, NetWare, UNIX ou Linux                              

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       
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88.820,10 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

1.    O valor deste contrato,  é de R$ 88.820,10 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e dez 

centavos). 

 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada 

pela CONTRATADA no Pregão 027/2022 são meramente estimativos, não acarretando à 

Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    027/2022, realizado com 

fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas 

vigentes. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 06 de Abril de 2022 extinguindo-se em 06 de 

Abril de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

 

 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

 

 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

 

 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 

 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço 

de Almoxarifado; 

 

 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: 

 

  a) salários; 

 

  b) seguros de acidentes; 

 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

 

  d) indenizações; 

 

  e) vales-refeição; 

 

  f) vales-transporte; e 

 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém 

sem qualquer  vínvulo empregatício com o órgão; 

 

 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

 

 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

 

 1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

 1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

 

 1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

 

 1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

 1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 

027/2022. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido 

em dependência do CONTRATANTE; 

 

 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem 

poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

 1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

 

 1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 

 1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 

Contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim 

deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

 

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

 

 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 



 

 

RUA RAIMUNDA MENDES DE QUIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA – PARÁ Email-gabineteauroradopara@gmail.com 

 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de 

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 

orçamentária Exercício 2022 Atividade 2201.041220102.2.007 Manutenção da Secretaria de 

Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 

3.3.90.30.17, no valor de R$ 75.578,30, Exercício 2022 Atividade 0801.201220132.2.166 Manutenção 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R$ 6.470,80, Exercício 2022 Atividade 

2201.041220102.2.007 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças , Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 6.457,50, 

Exercício 2022 Atividade 0801.201220132.2.166 Manutenção da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 

3.3.90.30.99, no valor de R$ 313,50 . 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap 

fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) 

CONTRATANTE. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia 

autenticada. 

 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser 

a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX)      

     365 

 

I = (6/100) 

       365 

 

I = 0,0001644 

 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 

no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 

contratado. 

 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 1.1 - advertência; 

 

 1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

 1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 
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de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, por até 2 (dois) anos. 

 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

 

 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 

 2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

 

 2.4 - fizer declaração falsa; 

 

 2.5 - cometer fraude fiscal; 

 

 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 

 2.7 - não celebrar o contrato; 

 

 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 

 2.9 - apresentar documentação falsa. 

 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, 

a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
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que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 

 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

 3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 027/2022, cuja realização decorre da 

autorização do Sr(a). VANESSA GUSMÃO MIRANDA, e da proposta da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de AURORA DO PARÁ, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 AURORA DO PARÁ - PA, 06 de Abril de 2022 

 

 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

 CNPJ(MF)  83.267.989/0001-21 

    CONTRATANTE 

 

 

 

 

    PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 

    CNPJ 08.255.726/0001-87 

    CONTRATADO(A) 

 

 

      

VANESSA GUSMAO 
MIRANDA:98492101253

Assinado de forma digital por 
VANESSA GUSMAO 
MIRANDA:98492101253 
Dados: 2022.04.06 13:13:12 -03'00'
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