
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

Rua Prof.ª. Noêmia Belém, s/n, Centro, Vigia/PA - CEP: 68.780-000, CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

 

 

CONTRATO Nº 20200147 

 
TERMO DE CONTRATO Nº 20200147, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-

PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE 

NAZARÉ E A EMPRESA T. DE P. DA SILVA 

FERREIRA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E 

MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA. 

       O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, inscrito no CNPJ nº 05.351.606/0001-95, pessoa 

jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ n.º 

18.649.097/0001-23, sito na Travessa São Sebastião, s/n, Arapiranga, Vigia de Nazaré/PA, representada 

neste ato pela Sra. LIVIA EDICELY DOS SANTOS SILVA, Secretária Municipal de Vigia de Nazaré-PA, 

portadora do CPF nº 612.513.212-91 e do RG n° 3236772 SEGUP/PA, residente neste Município, 

denominada CONTRATANTE e a Empresa T. DE P. DA SILVA FERREIRA-ME, tendo o nome fantasia: 

Sociedade Póstuma São Judas Tadeu, com CNPJ nº 08.326.220/0001-11, com sede na Avenida Dr. 

Marcionilo Alves, nº 690-B, Centro, Vigia-PA, CEP: 68.780-000, telefone (091) 3731- 1066/1551, e-mail: 

spsaojudas@gmail.com, neste ato representada pelo Sra. TASSIA DE PAULA DA SILVA FERREIRA, 

brasileira, solteira, empresária , portador da Carteira de Identidade nº 5271517 SSP/PA e CPF nº 

846.566.972-49, residente e domiciliado na Avenida Dr. Marcionilo Alves, nº 690-B, Centro, Vigia-PA, 

CEP: 68.780-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato e suas 

alterações posteriores, e no que consta na licitação de Dispensa de Licitação n° 7/2020-030 SEMTAS, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

1. O presente contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA 

SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 

E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA., conforme especificações do Termo de 

Referência do Processo de Dispensa de Licitação nº 030/2020-SEMTAS. 
 

1.1. Item do Contrato: 
 

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                             UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 
 

038540 TRASLADO (KM RODADO)                                             QUILOMETRO             3.000                          3,00                            9.000,00 

052162 URNA MORTUÁRIA INFANTIL (50CM À 90CM)             UNIDADE                   4,00                         300,00                          1.200,00 

052163 URNA MORTUÁRIA INFANTIL (1M À 1,40M)                  UNIDADE                  5,00                         500,00                          2.500,00 

052164 URNA MORTUÁRIA ADULTO (1,60M À 1,90M)               UNIDADE                 40,00                        800,00                        32.000,00 

052165 URNA MORTUÁRIA (1,70 À 1,90M)                                    UNIDADE                  4,00                       1.300,00                         5.200,00 
 

                                                                                                                                                                                 VALOR GLOBAL R$ 49.900,00 

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil, novecentos reais). 

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta: Exercício 2020 Atividade 

0420.081220002.2.066 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Classificação 

econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 

49.900,00. 

4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

4.1. Os serviços serão requisitados de forma parcelada, mediante a ordem de serviço expedida pela 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTAS, de Vigia de Nazaré do Estado Pará; 

4.2. Os serviços do objeto deste contrato deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, inclusive aos 

sábados, domingos, feriados e horários indefinidos, sendo de acordo com a necessidade; 

4.3. Os serviços obrigatórios do presente contrato a ser fornecido pela contratada: fornecimento de urnas, 

remoção do local, preparação dos corpos, conservação, e translado para Vigia de Nazaré do Estado Pará; 

4.4. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA, não podendo subcontratar, transferir para 

terceiros sem prévia autorização por escrito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, de 

Vigia de Nazaré-PA.  

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

5.1. O prazo será contado a partir da data de sua assinatura, de 03 de setembro de 2020 até 31 de dezembro 

de 2020, e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de acordo com o Art. 4°-H da Lei n° 

13.979/2020 e suas alterações posteriores, com validade e eficácia após a publicação do seu extrato. 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante 

a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela 

CONTRATADA. 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES: 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar os serviços na forma proposta;  

8.2. Permitir a fiscalização dos serviços por parte de representantes da CONTRATANTE, fornecendo a 

estes todas as informações solicitadas e acordando com os mesmos as soluções convenientes ao bom 

andamento dos serviços;  

8.3. Não subempreitar ou de qualquer forma, transferir para terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto 

do presente contrato, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;  

8.4. Responsabilizar-se direta e exclusivamente, pela execução integral do contrato, respondendo diretamente 

pelos danos que por si, seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar a 

CONTRATANTE, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela 

fiscalização e/ou acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE;  
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8.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas as 

autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, bem como, os encargos trabalhistas 

e previdenciários que incidam ou venham a incidir em decorrência deste Contrato; 

8.6. Manter durante todo o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo administrativo. 

9.0 - CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE: 

9.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

9.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições 

acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos impressos fornecidos para 

substituição; 

9.4. Receber provisoriamente os produtos mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, 

data e horário; 

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura 

efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite; 

9.6. Rejeitar, no todo ou em parte dos produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste 

Contrato. 

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. Durante a vigência deste contrato, a prestação de serviço do objeto contratado será acompanhada e 

fiscalizada por um servidor da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTAS, 

designado como fiscal de contrato ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para 

esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

10.2. A atestação de conformidade da prestação de serviço do objeto contratado cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 
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13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO: 

13.1. O presente contrato fundamenta-se no art. 55, XI, da Lei n° 8.666/93 e no art. 4° da Lei n° 13.979/2020, 

e vincula - se ao termo de referência, constante do processo 7/2020-030 SEMTAS, bem como à proposta da 

CONTRATADA. 

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento não será inferior a 30 (trinta) dias. 

14.2. O pagamento será mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor responsável 

pelo recebimento dos materiais e devida comprovação de regularidade fiscal da empresa. 

14.3. São os documentos de regularidade fiscal da empresa:  

14.3.1. Certidão negativa de débitos Municipal; 

14.3.2. Certidão negativa de débitos Estadual (tributária e não tributaria – SEFA); 

14.3.3. Certidão da dívida Ativa da União (negativa/positiva com efeito de negativa); 

14.3.4. Certidão de regularidade junto ao FGTS; 

14.3.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

14.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

14.5. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização 

junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré, do documento fiscal com 

as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem 

deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA. 

14.6. A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do 

país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem 

cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007. 

15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES: 

15.1. A contratada estará sujeita às sanções administrativas a que se refere a Lei n º 8.666/1993 e às a serem 

previstas no instrumento contratual, se incorrer em quaisquer das condutas vedadas pela mesma, notadamente 

as previstas no art. 77 e seguintes, devendo o instrumento contratual especificar as sanções a serem aplicadas 

proporcionalmente à falta constatada. 

16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

16.1. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na forma do § 1º 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

16.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos 

respectivos limites de fornecimento do contrato. 
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17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, 

ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 

18.0 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Vigia de Nazaré-

Pa. 

       E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

VIGIA DE NAZARÉ - PA, em 03 de Setembro de 2020. 
 

      _____________________________________________  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

LIVIA EDICELY DOS SANTOS SILVA  

Secretária Municipal de Assistência Social – Ordenadora de Despesa  

CONTRATANTE 

 
_______________________________________________ 

T. DE P. DA SILVA FERREIRA-ME  
TASSIA DE PAULA DA SILVA FERREIRA 

CONTRATADA 
 

 
 

TESTEMUNHAS:  

    1:_______________________________________            2:____________________________________ 

    CPF:____________________________________             CPF: _________________________________ 
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