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CONTRATO Nº 004/2022/PMI-SEMED-CARONA 
  
ADESÃO nº 003/2022-PMI-SEMED 

CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 013/2022 ORIGINÁRIA DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  DO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL - 
COPES, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE 
PREÇO PARA FORNECIMENTO REFERENTE AS 
AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IGARAPÉ-MIRI, 
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SUBLYME 
DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI. 

 
Por este Instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede na Rua Sete de 
Setembro, s/nº - Bairro: Cidade Nova - CEP: 68430-000, Igarapé-Miri/PA, inscrita no CNPJ nº 
30.869.058/0001-37, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. JANILSON 
OLIVEIRA FONSECA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2717042 SSP/PA e CPF nº 
597.165.762.34, residente e domiciliado na Tv. Teodorico Martins de Lima, nº 17 - Bairro Cidade Nova, 
Igarapé-Miri, Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e do outro lado, a empresa SUBLYME 
DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI, estabelecida na Av. Morumbi, nº 8155 Sala 27, bairro Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, CEP: 04.703-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.579.608/0001-55,  
contato: (11) 3082-2738 / (65) 9991-1500, email: sublyme@sublymedistribuidora.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. GIOVANI CRUZ CORREA, portador do RG  nº 2526823-6 2ª VIA e do CPF nº 
052.388.671-31, têm entre si ajustados o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO: 
1.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002,Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019,de 31 de maio de 2005, Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 
8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº. 6.204, de 05 de 
setembro de 2007 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação 
correlata e demais exigências previstas no Edital e seus Anexos. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. O objeto do presente termo contratual consiste na ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 013/2022 ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO 
EXTREMO SUL - COPES, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA 
FORNECIMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO:  
3.1. Quadro demonstrativo:  
EMPRESA: SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIREL, CNPJ: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNID. QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 

CONJUNTO 
ESCOLAR –
Aplicação: 
para aluno 

adulto 

CONJUNTO ESCOLAR – Aplicação: para aluno adulto; Componentes: Mesa 
e Cadeira, Material Assento e encosto da cadeira Resina Plástica; Material do 
tampo, termoplástico ABS virgem; Formato Retangular. Opções de cores: Azul, 
Cereja, verde, amarelo e laranja. Característica mínimas exigidas: Mesa: 
Dimensões Mínimas Largura: 620mm Profundidade: 490mm Altura: 760mm. 
Características mínimas da Mesa: A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir 
sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser 
utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. 
Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, 
superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao 
contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres 
para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar 

Unid. 900 R$ 849,75 R$ 764.775,00 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
mailto:sublyme@sublymedistribuidora.com.br
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a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo 
da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de 
largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua 
parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado 
em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados 
facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser 
confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo 
quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas 
metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas 
entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. 
As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm 
espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 
mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão 
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da 
mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da 
estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por 
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira: 
Dimensões Mínimas: Largura do assento: 395mm Profundidade do assento: 
420mm Espessura do assento: 4mm Largura do encosto: 375mm Altura do 
encosto: 195mm Características mínimas da cadeira: A cadeira deve ser 
composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e 
fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 
mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, 
montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente 
da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, 
que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 
mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do 
usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir 
a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. 
O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, 
fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente 
com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 
mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 
mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio 
de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da 
cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno 
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda 
com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O 
conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As 

extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de 
acabamento padrão FDE. 

2 

CONJUNTO 
ESCOLAR – 
Aplicação: 
para aluno 

juvenil 

CONJUNTO ESCOLAR – Aplicação: para aluno juvenil; Componentes: Mesa 
e Cadeira, Material Assento e encosto da cadeira Resina Plástica; Material do 
tampo, termoplástico ABS virgem; Formato Retangular. Opções de cores: Azul, 
Cereja, verde, amarelo e laranja. Característica mínimas exigidas: Mesa: 
Dimensões Mínimas: Largura: 620mm Profundidade: 485mm Altura: 650mm. 
Características mínimas da Mesa: A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir 
sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser 
utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. 
Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, 
superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao 
contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres 
para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar 
a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo 
da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de 
largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em 
sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, 
injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados 
facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser 
confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo 
quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas 
metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas 
entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. 
As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm 
espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 
mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão 
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da 
mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da 
estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por 
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira: 
Dimensões Mínimas: Largura do assento: 395mm Profundidade do assento: 
345mm Espessura do assento: 4mm Largura do encosto: 375mm Altura do 
encosto: 195mm Características mínimas da cadeira: . A cadeira deve ser 
composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e 
fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 
mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, 
montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente 
da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, 
que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 
mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do 
usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir 
a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. 

Unid. 1.000 R$ 835,43 R$ 835.430,00 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, 
fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente 
com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 
mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 
mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio 
de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da 
cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno 
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de secção redonda 
com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O 
conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. 
As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de 
acabamento padrão FDE. 

4 
CONJUNTO 
INFANTIL 

SEXTAVADO 

CADEIRA ESCOLAR – Modelo: infantil; Material encosto: resina termoplástica; 
Material Assento: resina termoplástica; Material da estrutura da mesa: 
termoplástico denominado copolímero de polipropileno; Material do tampo da 
mesa: resina termoplástica ABS Característica adicionais: Mesa central; 
possuindo 7 divisórias. Opções de cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, 
Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das 
Cadeiras na Cor Branca. ASSENTO E ENCOSTO: Assento, deve ser 
confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 330 mm de 
largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos 
arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com 
aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e 
parafusos. A altura do assento até o chão deve ser de 350 mm. O encosto 
deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado 
em termoplástico de engenharia (Co polímero de Polipropileno) injetado 
e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões 
devem ser de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de 
parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se 
à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da 
estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores 
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando 
a presença de rebites ou parafusos. ESTRUTURA DA CADEIRA: Estrutura, 
deve ser fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, é composta por 
pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede 
de 1,06 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem 
MIG. O conjunto ainda deve recebe tratamentos de banhos químicos e pintura 
epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à 
estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve recebe ponteiras 
plásticas fabricadas pelo processo de injeção de termoplásticos de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno) MESA: escolar infantil com montagem 
simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. 
Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo 
substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e 
moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero 
de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo 
e de secção transversal em “U “, voltado para dentro, dois pés traseiros 
também em “U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés 
traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e 
moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com 
base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um 
sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta 
– objetos. O porta-livro apresenta forma de uma placa triangular e moldado 
pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de 
Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos 
situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo 
fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em 
orifícios das travessas superiores. MESA CENTRAL: Constituída de duas 
peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em 
polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, 
com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam 
formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 
07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior 
a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura 
central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com 
espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em 
cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas 
Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde 
e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na 
Cor Branca. 

Unid. 40 R$ 4.300,71 R$ 172.028,40 

6 

CONJUNTO 
ADULTO 

COM 
PRANCHETA 

LATERAL 

CADEIRA ESCOLAR – Modelo: adulto; Material encosto: resina termoplástica; 
Material Assento: resina termoplástica; Tipo de Prancheta: p/ destro e canhoto; 
Material da Prancheta: resina termoplástica ABS; Característica adicionais:  4 
pés em tubos de aço 1010/1020. Opções de cores: Azul, Cereja, verde, amarelo 
e laranja. ASSENTO E ENCOSTO: O assento deve ser confeccionado em 
polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de 
largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve 
possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) 
parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 
mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, 
com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com 

Unid 1.000 R$ 620,30 R$ 620.300,00 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura 
metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo 
travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. PRANCHETA: A 
prancheta deve ser fabricada em ABS injetado com contra-tampo também 
injetado em Polipropileno nas dimensões 620 mm de comprimento por 318 mm 
de largura aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha A4 
rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e contra-tampo 
devem ser encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio 
de um parafuso para plástico abraçando entre eles a estrutura de suporte do 
conjunto. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve 
ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em 
torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto 
ergonômico ao usuário. PORTA LIVRO: O porta-livros deve ser produzido em 
polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. 
Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas 
para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros 
deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser 
de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da 
cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. 
ESTRUTURA: A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, 
sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de 
secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas 
travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura 
de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua 
vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura 
de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda 
MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi 
(pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. 
Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas. 

10 

CONJUNTO 
MESA E 

CADEIRA 
GIRÁTORIA 

PARA 
PROFESSOR 

CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR – 
Aplicação: para aluno e professor; Componentes: Mesa e Cadeira, Material 
Assento e encosto da cadeira Resina Plástica, giratória com sapata; Material 
do tampo, termoplástico ABS virgem; Formato retangular. Opções de cores: 
Azul, Cereja, verde, amarelo e laranja. Características mínimas da Mesa: Mesa 
com tampo injetado em termoplástico à base de ABS Natural, com 
pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com formato retangular que se fixa 
à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de 
cada lado) e 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Possui um Painel Frontal de 
650x250mm laminado melamínico de Baixa Pressão na espessura de 15 mm, 
branco e fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos soberbos. Após 
montada a mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é 
formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 
20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro 
cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 
1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em 
tubo Ø 2” com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica 
também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de 
parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 
1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma 
sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em 
polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem 
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Características mínimas da 
cadeira: A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; 
plataforma, coluna e base com sapata. A estrutura de sustentação do assento 
e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 
1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os 
tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto 
unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼”x1.1/2” mm 
sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplando ao pistão a gás 
e esse acoplado à base de cinco pernas com sapatas. O assento deve ser 
produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente 
com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de 
largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de parede com 
cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas 
aparafusadas (bucha americana ¼”x13mm); e 4 (quatro) parafusos 
sextavados flangeados ¼”x1.1/2”. Sobre o assento deve existir um 
estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para 
plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm 
aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com 
dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com 
espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura 
metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo 
travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo deve 
ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada 
com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna 
a gás para regulagem de altura do assento. A base penta pé deve ser fabricada 
em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi 
pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento 
texturizado. A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 
mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm 
aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com 
acabamento texturizado. 

Unid. 150 R$ 1.749,15 R$ 262.372,50 
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13 

CONJUNTO 
REFEITÓRIO 
MESA COM 

TAMPO 
INJETADO E 
CADEIRAS - 
08 LUGARES 

Mesa: deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto 
impacto, formado por 3 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, 
sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais 
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 
2440x810mm, altura em relação ao piso 590/640/760 mm. A estrutura deve ser 
formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 
20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro 
cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 
1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em 
tubo ø 2” com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica 
também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de 
parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 ø 
1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma 
sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em 
polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem 
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. Cadeira: o conjunto deve ser 
composto por 08 cadeiras, sendo compostas por: assento confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento 
texturizado, medindo, 400/330/300 mm de largura por 400/320 mm de 
profundidade com 05 mm de espessura, de espessura de parede e cantos 
arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas 
com aletas, que acomodam parafusos para plástico fl de diâmetro 5x30 mm 
fenda phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada para não 
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Altura do assento em relação ao 
piso 350/380/460 mm, obedecendo às normas em vigor. Encosto inteiriço sem 
nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado, medindo 
400/330 mm de largura por 200/165 mm de altura, com espessura média de 4 
mm, cantos arredondados, fixação na estrutura por meio de encaixes de suas 
cavidades posteriores aos tubos da estrutura, travada por dois pinos retráteis 
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando 
a presença de rebites ou parafusos. Estrutura do assento e encosto formados 
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm que 
fazem a interligação da base do assento com os pés. duas travessas 
horizontais de ligação e sustentação do assento também em tubo de secção 
quadrada 20mm x20mm espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados 
através do sistema mig. A base dos pés em formato de arco, todo em 
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de 
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados 
sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso, evitando 
assim o contato dos tubos com a umidade do chão, prevenindo contra 
ferrugem toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial 
tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura e soldado através do sistema mig. 

Unid 60 R$ 5.085,51 R$ 305.130,60 

14 

CONJUNTO 
REFEITÓRIO 
MESA COM 

TAMPO 
INJETADO E 
CADEIRAS - 

10 
LUGARES. 

A mesa, deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto 
impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, 
sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais 
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 
2440x810mm, altura em relação ao piso 590/640/760 mm. A estrutura deve ser 
formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 
20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro 
cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 
1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado 
em tubo ø 2” com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha 
plástica também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o 
uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 
ø 1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma 
sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em 
polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem 
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. Cadeira: o conjunto deve ser 
composto por 10 cadeiras, sendo compostas por: assento confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento 
texturizado, medindo, 395 mm de largura por 300/325/420 mm de profundidade 
com 04 mm de espessura, cantos arredondados, fixação na estrutura por meio 
de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 02 (duas) 
cavidades reforçadas com aletas de 02 mm de espessura, que acomodam 
parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25mm de fenda 
phillips. Parte frontal com borda arredondada com raio afim de não obstruir a 
circulação sanguínea. Altura do assento em relação ao piso 350/380/460 mm, 
obedecendo às normas em vigor. Encosto inteiriço sem nenhum tipo de 
ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado, 
moldado anatomicamente com acabamento texturizado, medindo 374 mm de 
largura por 195 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos 
arredondados, fixação na estrutura por meio de encaixes de suas cavidades 
posteriores aos tubos da estrutura, travada por dois pinos retráteis injetados 
em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a 
presença de rebites ou parafusos. Estrutura, cor branca, fabricada com tubos 
de aço industrial secção redonda com ø 19,05mm e 1,5 mm de espessura. 
Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e 
recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada 
pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 
Ponteiras plásticas de acabamento, cor cinza, padrão fde, nos pés de apoio 
no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. 

Unid. 60 R$ 5.341,86 R$ 320.511,60 
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15 
MESA PARA 
CADEIRANTE 

MESA ESCOLAR ADAPTADA– Aplicação para cadeirante; Material aço 
modular, tratamento com pintura nano cerâmica, material do tampo MDF. 
Características mínimas da Mesa: A mesa para cadeirante deve ser constituída 
de estrutura metálica formada à partir de tubos de secção oblonga e circular e 
tampo fabricado em aglomerado com revestimento melamínico com fitas de 
borda e porta-livros plástico. O tampo deve ter dimensões aproximadas de 
900x600 mm fabricado em chapa de aglomerado de 18mm de espessura com 
revestimento melamínico branco cristal em ambas as faces, com fita de borda 
de 3 mm de espessura com cantos arredondados com 6 porcas-garra alojadas 
diretamente no tampo. a altura do tampo até o chão deve ser de 
aproximadamente 820mm. Estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada 
em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo um “u” de secção circular 
ø 31,75 mm com espessura de parede de 1,5 mm com 6 furos passantes de ø 
7,0 mm, por esses furos devem ser inseridos parafusos cabeça panela fenda 
philips m6x45 mm que se fixarão nas porcas-garra do tampo. a esse “u” devem 
ser soldadas duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura 
de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com 
espessura de parede de 1,5mm. as pernas da mesas devem ser fabricadas 
com tubo oblongo 29x58mm espessura 1,9mm soldados aos pés da mesa 
fabricados em tubo de ø38,10mm e espessura de 1,5mm com ponteiras 
plásticas de acabamento padrão fde/fnde fixadas por meio de rebites tipo pop. 
a montagem das pernas da mesa ao conjunto estrutural do tampo deve ocorrer 
por meio de 4 parafusos, dois em cada perna. Todos os componentes da 
estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por 
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. O porta-livros 
deve ser injetado em polipropileno na cor cinza, medindo aproximadamente 
503x302 sendo fixado na travessa por meio de 4 rebites de repuxe pop em 
alumínio com ø 4x10 mm. 

Unid 10 R$ 1.280,10 R$ 12.801,00 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 3.293.349,10 

3.2. O valor global para o objeto ora contratado importa em R$ 3.293.349,10 (três milhões e duzentos 
e noventa e três mil e trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos); 
CLÁUSULA QUARTA - ENDEREÇO E LOCAL DE ENTREGA: 
4.1. O objeto deverá ser entregue conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. 
4.2. Manter junto à comissão de fiscalização, um representante e/ou preposto para 
acompanhamento das atividades, com poderes de substituir, acrescentar ou diminuir os objetos 
licitados.   
4.3. Não será permitido o recebimento do objeto licitado sem o devido documento fiscal 
correspondente. 
CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 
5.1. Integra o presente contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos integrantes 
da Ata de Registro de Preço nº 013/2022 originada do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-COPES, 
em especial o Edital, seus Anexos e a proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Sem que a isto limite seus direitos, terá o Contratante as seguintes garantias: 

6.1.1. Receber o produto de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos; 

6.1.2. Devolver o objeto em desacordo com as especificações exigidas no edital. 

6.2.  Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens: 

6.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Licitante Vencedora no prazo 
estipulado; 

6.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente à quantidade do objeto 
licitado, ou conforme a necessidade da secretaria; 
6.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes a execução do objeto 
licitado, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição. 

6.2.4. A PMI/SEMED designara o fiscal do contrato e ficará responsáveis pela supervisão. 

6.2.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato; 

6.2.6. Fornecer a CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir 
vinculados ao presente contrato; 

6.2.7. Exercer a fiscalização do contrato através de um representante, a quem compete também anotar 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para 
regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da contratada o que 
ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 

6.2.8. Receber definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas. 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1.  Sem que a isto limite suas garantias, a licitante vencedora terá os seguintes direitos: 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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7.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições 
estabelecidas no contrato; 

7.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado após verificação das especificações; 

7.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar 
na execução do contrato, até para que possa a empresa proceder correções; 

7.1.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 

7.2.  Sem que a isto limite sua responsabilidade, será a licitante vencedora responsável pelos seguintes 
itens: 

7.2.1 Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações no Edital, no Termo de 
Referência e na proposta de preços apresentada pela empresa, utilizando-se de todos os recursos 
materiais e humanos necessários para entregar os produtos licitados no prazo, no local e horário 
indicado; 

7.2.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da entrega dos objetos licitados no local indicado, 
incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, 
ressarciros eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou terceiros, provocados por irregularidades 
cometidas naexecução das obrigações assumidas. 

7.2.3. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do produto; 

7.2.3.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da, nem poderá oneraro produto 
desta Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante; 

7.2.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, credenciando junto 
aoÓrgão um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamações 
queporventura surgirem durante a execução do objeto licitado; 

7.2.5 Quando por problemas técnicos os prazos citados no contrato não puderem ser cumpridos, a 
licitante vencedora deverá comunicar por escrito ao Órgão a qual caberá aceitar ou rejeitar as 
justificativas; 

7.2.6  Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Pregão que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas; 

7.2.7  A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantesde materiais empregados, sem ônus para a Contratante. 

7.2.8  Cumprir durante a vigência do contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 
vigentes, a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação 
trabalhista,normas e padrões de proteção ao meio ambiente, sob pena da rescisão contratual, sem 
direito a indenização conforme preceitua o art. 28 § 5° da Constituição do Estado do Pará, sendo a única 
responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

7.2.9 Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes do 
Contrato, tais como: mudança de endereço, telefone, fax, e-mail, dissolução da sociedade, falência e 
outros; 

7.2.10.  Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados, nos limites previstos no § 
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

7.2.11.  Garantir que seus empregados ou prepostos portem crachá de identificação contendo foto, 
nome completo e o nome da CONTRATADA. 

7.2.12.  É expressamente vedada à CONTRATADA: 

7.2.12.1. A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do CONTRATANTE; 
7.2.12.2. Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia anuência do 
CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

8.1. Todo o transporte a ser executado em função das entregas será de única e total responsabilidade 
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da firma fornecedora, correndo por sua conta e risco tal operação, inclusive carga e descarga, 
seguro,custos e demais despesas. 

8.2. O recebimento do objeto licitado estará condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, modelos, embalagens e instruções, observando-se o disposto no art. 69, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 

8.3. Não sendo atendido às especificações, o objeto será devolvido, ficando a contratada obrigada a 
trocar, conforme TERMO DE REFERÊNCIA o produto que vier a ser recusado, de acordo com o 
disposto no art. 69, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8.4. Concluindo que o objeto licitado fornecido é de baixa qualidade, poderá a PMI/SEMED aplicar 
assanções previstas no instrumento convocatório, sem prejuízo das demais previstas na legislação. 
CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1. A Contratada apresentará Nota Fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela Contratante, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente do contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da nota fiscal e recibo devidamente atestados. 

9.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de entrada, no setor competente, da Nota 
Fiscal e Recibo, devidamente atestados pela Coordenação de Finanças da Contratante. 

9.3. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de pagamento 
estipulado no subitem 9.2. passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 
documentos. 

9.4. A Licitante deverá fazer constar a identificação da agência e da conta corrente nos documentos de 
cobrança dos produtos tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

9.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Edital e do contrato. 

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou 
atualização monetária por atraso de pagamento. 
CLÁUSULA DECIMA – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE: 

10.1. Da Supervisão: 
10.1.1. Caberá a Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri: 

10.2. Da Atestação das Aquisições; 
10.2.1.  Fica designado os servidores Manuel Tito Lobato Pontes, matricula funcional nº 4664 - 
Titular e Juliane Corrêa Quaresma, matricula funcional nº 2170 - Suplente, para serem fiscais do 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

11.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato 
constam do orçamento aprovado da Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri exercício de 
2022, como a seguir especificado: 
EXERCÍCIO 2022: 
Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0007.2.061.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 
Elemento de despesa: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente 
12.361.0007.2.071.0000 – Manutenção do Salário Educação – QSE 
Elemento de despesa: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente 
12.361.0007.2.121.0000 – Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30% 
Elemento de despesa: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente 

11.2. Será providenciada pelo CONTRATANTE a cada início de exercício, dotação orçamentária 
própria para a sua respectiva cobertura. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

12.1. O prazo de vigência do presente contrato sera de 12 (DOZE) meses a contar da data de sua 
assinatura. 

12.2. A entrega dos produtos adquiridos deverá ser feita após ao recebimento da Nota de Empenho, 
conforme prazo de entrega, sob pena de multa, atendido o estipulado nas Clausulas Segunda e 
Terceira deste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
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13.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde 
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER  
CONTRATADO: 

14.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido 
até os limites previstos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos materiais contratados. 

14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

15.1.  A CONTRATANTE, conforme os itens do Termo de referência, exercerá ampla fiscalização 
sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício desse direito. 

15.2.  O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: 

15.2.1.  Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar 
cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste contrato e na lei; 

15.2.2.  Conferir se os produtos estão de acordo com as especificações técnicas exigidas; 

15.2.3.  Rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos, se considerados em desacordo ou 
insuficientes, conforme o termo discriminados na proposta da CONTRATADA e no Termo de Referência 
anexo ao Edital de Licitação; 

15.3.  A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

16.1.1.  Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 

16.1.2.  Apresentar documentação falsa; 

16.1.3.  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.4.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.5.  Não mantiver a proposta; 

16.1.6.  Cometer fraude fiscal; 

16.1.7.  Comportar-se de modo inidôneo; 

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.3.1.  Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 

16.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

16.3.3.  O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante 
vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total 
docontrato, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

16.3.4.  O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se compromete a contratada sujeitará 
esta a pagamento de multa moratória equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
da obrigação, limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste 
instrumento e na legislação vigente. 

16.4.  A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

16.5.  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no SICAF e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei 
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Federal nº. 8.666/93. 

16.6.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.7.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

16.8.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.9.  As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

17.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII, do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 
Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

17.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 
18.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheia 
sà vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma 
do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial, no prazo de 10 (dez) 
dias a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO: 
20.1. É competente o foro da Cidade de IGARAPÉ-MIRI, Estado do Pará, para dirimir todas as 
questões relativas ou resultantes do presente contrato. 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, 
de igual teor  e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Igarapé-Miri, 11 de novembro de 2022 
 
 
 
 
 

 

____________________________________ 
JANILSON OLIVEIRA FONSECA 
Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE  

______________________________________ 
empresa SUBLYME DISTRIBUIDORA DE 

MOVEIS EIRELI 
CNPJ nº 22.579.608/0001-55 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1 – Nome:_______________________                        2 – Nome:_______________________ 
        CPF:                                                                             CPF: 
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