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PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 9/2017-005  

CONTRATO Nº 2804007/2017 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, 

para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará-Pa., que entre si 
firmam de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 07.234.357/0001-83, com sede administrativa 
na Av. Marechal Deodoro da Fonseca s/n, Concórdia do Pará- Pa, representado neste ato por sua 
Gestora Municipal, Sra. Carmen Lucia Guimarães Santiago, brasileira, casada, portadora da Cédula de 
Identidade nº 1484215 SSP-PA e CPF nº 268.579.282-15, neste ato designado CONTRATANTE, e de 
outro lado, a empresa W. MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, portadora do CNPJ nº 26.668.438/0001-36, com sede na Tv. Franklin de Menezes, Nº 1005 – 
Bairro São João de Outeiro, CEP: 66.840-105, Belém – PA. representada pelo Sr. Waldinei Moraes da 
Silva ,empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7212264 2º via PC/PA e CPF  nº 033.049.092-

30, neste ato denominada CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Pregão Presencial SRP Nº 
9/2017-005 de acordo com as cláusulas e condições a seguir fixadas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

O objeto do presente Edital consiste no registro de preços para o fornecimento de Materiais de 

Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

 
2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposições do Pregão Presencial - SRP Nº 9/2017-005, bem como 
faz parte deste a proposta formulada pela CONTRATADA em 31/03/2017. 
 
2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e este contrato prevalecerão os termos do 
último. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
  

3.1. Os produtos registrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente após o recebimento 
da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, pelos valores acima descritos, sendo proibida a cobrança 
de qualquer outra despesa que venha a interferir nos valores registrados, prazo este que será contado 
da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho 

emitidos por esta Municipalidade. 
 
3.1.1. Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da 
Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

 
3.1.2. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do 
Pará- Pa., através de Ordens de Compras de onde constarão a descrição dos produtos e suas 

respectivas quantidades. 
 
3.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada a expensas da empresa, no Município de Concórdia do 
Pará- Pa., de conformidade com as Ordens de Compra respectivas.  

 
3.3. Fica assegurado o direito da CONTRATADA ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 

feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 

majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os 
produtos negociados. 
 
3.3.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 
Consumidor (INPC). 
 

3.3.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela CONTRATANTE. 
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3.4. A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com a necessidade da CONTRATANTE.  
 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
4.1. A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, 
resguardando-se o direito da CONTRATADA ter, conforme a variação do índice INPC (Índice Nacional de 
Preço do Consumidor), seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. 
QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR  
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

3 

AGUA SANITÁRIA base hipoclorito de 

sódio, concentração mínima de 2% de 
cloro ativo. Registrado na ANVISA/MS. 
Embalagem plástica, contendo o nome 
do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Embalagem: caixa com 
12x1 frasco com 1000 ml. Da casa Caixa 1 2400 R$ 25,50 R$ 61.200,00 

11 

BALDE PEQUENO, EM PLÁSTICO 
polipropileno branco; com capacidade 
para 5 lts; graduado a cada litro; alça 
acoplada nas laterais, acondicionado em 
embalagem apropriada para o produto; 
rotulo com número de lote, data de 

fabricação e procedência Plastbel Caixa 1 400 R$ 2,80 R$ 1.120,00 

23 

CESTO DE LIXO, MATERIAL 
PLÁSTICO, plástico polipropileno, tipo 
fechado com tampa, capacidade 9 l,  Plastbel unidade 1 201 R$ 15,50 R$ 3.115,50 

25 

CESTO DE LIXO DE 100LT: 

Especificação: lixeira cilíndrica de 
polietileno com tampa assinada por 
pedal galvanizado na cor claracom 
capacidade para 100litros s/rodas Plastbel unidade 1 220 R$ 88,00 R$ 19.360,00 

31 

COPO DESCARTÁVEL  300 ML 

transparente; com capacidade de 300 
ml; massa mínima de 2,20 gramas; 
resistência mínima de 0,85n; sem 
tampa, Embalagem:  caixa com 25 
pacotes 100 x300 ml Copobras Caixa 1 333 R$ 129,00 R$ 42.957,00 

32 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML 

transparente; com capacidade de 180 
ml; massa mínima de 2,20 gramas; 
resistência mínima de 0,85n; sem 
tampa, Embalagem: caixa com 25 
pacotes 100 x180 ml Copobras pacote 1 200 R$ 4,40 R$ 880,00 

33 

COPO DESCARTÁVEL 50 ML 
transparente; com capacidade de 50 ml; 
massa mínima de 2,20 gramas; 
resistência mínima de 0,85n; sem 
tampa, pacote 100 x50 ml. Embalagem: 
caixa com 50 pacotes 100 x50 ml Copobras pacote 1 147 R$ 2,25 R$ 330,75 

37 

DESENTUPIDOR DE VASO 
SANITÁRIO, com bocal de borracha, 
preto, com cabo de madeira, medindo 
60cm. Shngri-la unidade 1 12 R$ 8,80 R$ 105,60 

48 

ESCOVÃO base de madeira dimensões 

26x9x6cm, cerdas sintético, cabo em 
madeira perfeitamente reto e lixado. Paraense unidade 1 269 R$ 8,40 R$ 2.259,60 

53 
ESTOPA, 100% algodão. Embalagem: 
pacote com 150g. Flanelin pacote 1 233 R$ 5,50 R$ 1.281,50 

60 GUARDANAPO DE PAPEL medindo naps pacote 1 1000 R$ 1,20 R$ 1.200,00 
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23x20cm em folha simples tipo liso cor 

branca alvura superior a 70% conforme 
norma isso – embalagem pacote c/ 50 
unid. 

61 

GUARDANAPO DE PANO P/ COZINHA 
Especificação: PANO DE PRATO, TECIDO 

FELPUDO OU DE ALGODÃO TIPO Copalimpa pacote 1 156 R$ 4,80 R$ 748,80 

66 LENCINHO DE PAPEL PC C/100 UNI Naps pacote 1 200 R$ 2,40 R$ 480,00 

68 LENÇO DE PAPEL Naps pacote 1 27 R$ 1,30 R$ 35,10 

69 LIMPA ALUMINIO. UNIDADE DE 500ML Econômico unidade 1 167 R$ 2,90 R$ 484,30 

71 

LIMPA FORNO – 250 Especificação: 
incolor, não inflamável, odor 
característico, com data de validade. Não 
inferior a 01 ano Easy unidade 1 113 R$ 21,00 R$ 2.373,00 

73 

LIMPADOR INSTANTANEO MULTI 
USO, composto de tensoativo não-iônico 
e coadjuvantes, com registro no 

Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo o nome do fabricante data de 
fabricação e prazo de validade. 

Embalagem: frasco com 500 ml, caixa 
com 12 unidades Econômico unidade 1 200 R$ 60,00 R$ 12.000,00 

76 

LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 
REDONDA, em polipropileno, 
capacidade mínima de 10 litros, 
dimensões mínimas aproximadas: 

275mm altura x 230mm diâmetro. 

 
 
 

Plastbel unidade 1 333 R$ 2,45 R$ 815,85 

77 

LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 
REDONDA, plástica capacidade 
mínima de 05 litros, 

 
 

Plastbel unidade 1 200 R$ 2,45 R$ 490,00 

82 
LUVA DESCARTAVEL C/50 UNI. 
Especificação: Caixa com 50 unidades. 

Lagrota 
azurra Caixa 1 20 R$ 3,00 R$ 60,00 

83 LUVA DE PANO Proteplus Par 1 67 R$ 7,50 R$ 502,50 

88 
PALHA DE ACO C/14 UND, Palha de Aço 

Grossa Número 2 25g Brilho pacote 1 100 R$ 24,00 R$ 2.400,00 

89 
PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, cabo 
curto Plastbel unidade 1 267 R$ 1,95 R$ 520,65 

96 

PAPEL FILME PARA EMBALAGEM, 

Especificação: Filme de PVC esticavél, 
auto aderente, rolo medindo 55 
centímetros de largura por 1000 metros 
de comprimento. San park unidade 1 46 R$ 140,00 R$ 6.440,00 

99 

PREGADOR DE ROUPA: 

Especificação: Pregador de roupa, 
pacote com 50 unidade. Theoto unidade 1 133 R$ 7,90 R$ 1.050,70 

100 
PRATOS DESCARTÁVEIS PARA 
REFEIÇÕES Copobras pacote 1 133 R$ 2,50 R$ 332,50 

101 

RATICIDA EM PÓ, granulado, sem 

cheiro, com registro no Ministério da 

Saúde, contendo o nome do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 
Embalagem: sachet de 25g. straik unidade 1 400 R$ 4,80 R$ 1.920,00 

102 
REFIL DE ESFREGÃO: Em algodão de 

super absorção.  Mor unidade 1 467 R$ 15,00 R$ 7.005,00 

106 

SABONETE LIQUIDO neutro (ph entre 
7,0 a 8,0), com bico dosador comum 
para higiene das mãos. Embalagem: 
frasco com 500ml. Hidrarem unidade 1 133 R$ 11,00 R$ 1.463,00 

109 
SACO PARA LIXO domestico: de 
polietileno, com capacidade de 100 Katalixo pacote 1 4941 R$ 2,90 R$ 14.328,90 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

                                                                     PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

litros. Embalagem: Pacote com 5 und.                                       

115 

SAPONÁCEO EM BARRA, (clássico), 
composto de matéria graxa, 
neutralizante, coadjuvante, veículo, 

abrasivo. Produto notificado na 
ANVISA/MS. Embalagem com 200g Bombril unidade 1 2000 R$ 3,90 R$ 7.800,00 

116 

SAPONÁCEO EM PÓ com detergente 
(clássico), com tensoativos aniônico, 
alcalinizante, agente abrasivo, 
componente ativo linear alquilbenzena, 

sulfanato de sófio e tensoativo 
biodegradável. Produto notificado na 
ANVISA/MS. Embalagem contento o 
nome do fabricante, lote, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Embalagem: frasco plástico com 300g. Assolan unidade 1 2000 R$ 5,80 R$ 11.600,00 

119 

SODA CAUSTICA tipo escama 

embalada em potes de 300g, composta 
de hidróxido de sódio. Branmix quilo 1 134 R$ 15,80 R$ 2.117,20 

120 SUPORTE PAPEL DE CAFÉ Nº103 Plasutil unidade 1 40 R$ 9,00 R$ 360,00 

121 TABUA DE CORTA CARNE GRANDE Plastbel unidade 1 7 R$ 22,00 R$ 154,00 

122 

TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL 
C/ ELASTICO: Especificação: Touca 
Descartável Sanfonada com Elástico - 
touca cirúrgica descartável, 
confeccionado em material de fibras 
100% de polipropileno, tipo falso tecido 

ou similar, hipoalérgico, 

Lagrota 
azurra pacote 1 133 R$ 18,00 R$ 2.394,00 

129 

VASSOURA TIPO GARI, base de 
madeira, medindo 40cm, com 42 furos, 
cerdas sintéticas. Características 
Adicionais: montada, com cabo em 
madeira perfeitamente reto e lixado. Paraense unidade 1 133 R$ 10,50 R$ 1.396,50 

 VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 213.081,95 (Duzentos e Treze Mil Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) 
 

4.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos registrados será realizado em 
até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos mesmos, de acordo com o quantitativo entregue no 
período, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e 
relatório de recebimento dos produtos. 

 
4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiado a 

CONTRATADA apontado as falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de 
outra contemplando o correto fornecimento. 
 
4.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a 
comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento 
dos produtos negociados. 
 

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos 
negociados. 

 
4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua 
rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as 
expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem 

como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos 
rejeitados.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 
 

5.1. O presente Contrato vigorará de sua assinatura até o final do exercício financeiro do ano de 2017, 
sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento das necessidades 
administrativas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1. As despesas decorrentes do presente Processo Licitatório correrão à conta do Orçamento Municipal 

para o exercício de 2017, de acordo com as funcionais programáticas e elementos de despesas 
específicos.  
 
1820-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.122.1005.2.043 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
12.361.1005.2.051 – Manutenção do Desenvolvimento da Educação com Recursos do Q.S.E. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
12.361.10052.048 – Manutenção do PDDE 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

12.361.1005.2.052 – Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
1821-FUNDO MUNICIPAL DE DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PRO 
12.361.10062.056 – Manutenção do FUNDEB-Fundamental 40% 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES: 
 
7.1. Reputa-se direito: 
 
I - DA CONTRATANTE – ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao fornecimento do 
objeto licitado, desde que atendida as condições de fornecimento estabelecidas na Cláusula Terceira 

retromencionada. 
 
II - DA CONTRATADA – exigir o pagamento pelo fornecimento do objeto ora contratado, desde que 
atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima dispostas. 
 
7.2. Reputa-se obrigação: 
 

I - DA CONTRATANTE: 
 
a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora; 
c) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; e 

d) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas, nos prazos fixados. 

  

II - DA CONTRATADA: 
 
a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições 

previstas neste Contrato, em especial as relativas a qualidade dos mesmos; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido fornecimento dos 
respectivos produtos negociados; 

c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive 

armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições 
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previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do fornecimento dos 
produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto 
ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, 
bem como as condições de qualificação exigidas na licitação; 

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no 
§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 

f) comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste Ajuste, os 
produtos objeto da presente licitação, quando solicitados mediante  Ordem de Compra expedida pelo 

Município de Concórdia do Pará- Pa. 
g) manter a qualidade físico-químico e sanitário dos produtos contratados, bem como a 

adequação das embalagens, em conformidade com as legislações vigentes sobre controle de qualidade e 
vigilância sanitária. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções 
cabíveis. 

 
8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas da Lei nº 10.520/02 e do art. 78 da 
Lei nº 8.666/93 e  
8.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o direito ao contraditório e ampla defesa. 
 

8.3. A rescisão contratual do contrato poderá ser: 
8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da Lei de Licitações e Contratos; 
8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

8.3.3. judicial, nos termos da legislação. 
8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retromencionada, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: 

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no 
percentual de até no máximo 10%  do valor contratado. 
9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as sanções previstas a seguir. 
9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais 
vincendas da CONTRATADA. 
9.1.3. Se a multa alcançar valor superior a fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela 

diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa 
prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas: 
9.2.1. advertência; 
9.2.2. multa, na forma prevista no item 9.1; 
9.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por no prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
9.3. As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 

9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.    
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA: 
 
10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 
10.520/02, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado, no que couber. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE do dever de indenizar a 
CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. 
11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

 
11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia do Pará- Pa., Estado do Pará, para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas da execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os efeitos legais. 

 
 

 
 

Concórdia do Pará- Pa., 28 de Abril de 2017. 
 

 
 
CONTRATANTE  

 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
CNPJ nº 07.234.357/0001-83 
Carmen Lucia Guimarães Santiago  
RG: nº 1484215 SSP-PA  
CPF nº 268.579.282-15 

 
 
 
 
CONTRATADO 
 
 

 
 
 

___________________________________ 

W. MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME 

CNPJ: 26.668.438/0001-36 

WALDINEI MORAES DA SILVA, 

RG: nº 7212264 2º via PC/PA  

CPF:  nº 033.049.092-30 

 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO DE CONCORDIA 
DO PARA:07234357000183

Digitally signed by FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCACAO DE CONCORDIA DO 
PARA:07234357000183 
Date: 2017.04.28 17:02:27 -03'00'

CARMEM LUCIA 
GUIMARAES 
SANTIAGO:26857928215

Digitally signed by CARMEM LUCIA 
GUIMARAES 
SANTIAGO:26857928215 
Date: 2017.04.28 17:05:53 -03'00'
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TESTEMUNHAS    

 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 Nome: 

 CPF: 
 
 
 
 
 ___________________________________________ 

 Nome: 
 CPF:      
 
 


		2017-04-28T14:54:43-0300
	W MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI ME:26668438000136
	I am the author of this document




