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CONTRATO Nº 020/2021 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, ESTADO DA PARAIBA, E A 

EMPRESA: JAQUELINE FERREIRA SILVA – CNPJ: 

17.428.078/0001-04, TENDO POR OBJETIVO Aquisição de materiais e 

equipamentos de uso comum a prefeitura e demais secretaria. 

 

PARTES CONTRATANTES 

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Caldas 

Brandão, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Alípio de Santana, 371 – Centro, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 08.809.071/0001-41, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal FABIO ROLIM PEIXOTO, 

portador da Cédula de Identidade – RG n.º 2.118.359 SSP/PB  e do CPF/MF n.º 023.439.964-31, residente e 

na RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/N – CENTRO - CALDAS BRANDÃO – PB – CEP: 58.350-

000, e de outro lado, como CONTRATADO, e assim denominado no presente instrumento, a empresa: 

JAQUELINE FERREIRA SILVA – CNPJ: 17.428.078/0001-04, com sede na Rua Valdemar Naziazeno 

460, João Paulo II, João Pessoa/PB, CEP: 58.076-003. 

 

As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e 

na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, bem como vinculado a ADESÃO N.º 003/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA se obriga a Fornecer os materiais conforme proposta apresentada que fica fazendo 

parte integrante deste CONTRATO, do seguinte OBJETO, como segue: 

 

LOTE I - MATERIAL EXPEDIENTE 

ITEM UND QUANT D E S C R I M I N A Ç Ã O VLR.UNIT VLR.TOTAL 

1 UND 40 

Almofada para carimbo, tipo de embalagem plástica, com superfície 

de espuma, revestida em tecido para aplicação de tinta de tamanho 

médio nr3, cor da tinta azul, características adicionais entintada 

7,00 280,00 

2 UND 80 

Apagador quadro branco magnético, material corpo plastico, 

comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo 

feltro, formato retangular especial para quadro branco, caracteristicas 

adicionais, encaixe pincel com encaixe. 

7,20 576,00 

3 UND 350 

Apontador de lápis, material plástico, contendo um furo, com lâmina 

de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, carctéristicas adicionais 

com déposito, caracteristica adicionais cx 24 unidade 

0,50 175,00 

4 CX 150 

Arquivo morto plástico, caixa arquivo, material plástico corrugado 

tipo poli onda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com 

impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo 

dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na 

parte interna. 

7,30 1.095,00 

5 CX 15 

Borracha apagadora escrita grafite, material borracha, apresentação 

branca, comprimento 30mm, largura 25mm, altura 07mm, cor branca, 

características adicionais cx com 40 unidades. 

40,50 607,50 

6 UND 600 

Borracha, material borracha de apresentação suave aplicável em 

qualquer graduação de grafite, usadas em cima do lápis grafite, com 

dimensões de 3 cm de altura, circunferência de 10 mm, estilo ponteira 

0,39 234,00 

7 UND 600 

Borracha, material borracha duas cores, especial para apagar caneta e 

lápis em todas as graduações, com dimensões 50mmx17mmx7mm, 

características adicionais cx com 40 unidades, estilo bicolor. 

0,89 534,00 

8 UND 125 Caderno brochurao 96 fls cores variadas tam 1/4 de oficio costurado 10,20 1.275,00 
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9 UND 125 
Caderno brochurao 96 fls cores variadas tam oficio costurado estilo 

universitário 
5,40 675,00 

10 UND 40 
Calculadora média 12 digitos com visor eletrônca movida a bateria - 

solar 
12,50 500,00 

11 CX 40 

Caneta esferográfica, corpo material plástico transparente cor variada, 

formato corpo sextavado com acoplamento de bocal lisa, material 

ponta metal com esfera de tungstênio revestida em plástico cinza, tipo 

escrita fina, cor de tinta variada descartável, com gravação de marca e 

tipo de escrita no corpo, características adicionais cx com 50 

unidades. 

55,50 2.220,00 

12 CX 25 

Caneta marca texto, material plástico, ponta porosa, descartável, 

diâmetro da ponta 4 mm, carga não recarga, características adicionais 

solicitação em cores variadas. 

28,20 705,00 

13 UND 750 

Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores 

sortidas. Característica comum, comprimento 660mm, largura 50mm, 

tipo escolar. 

0,99 742,50 

14 UND 225 

Classificador duplo tipo pasta material cartão plastificado, tipo 

classificadora, largura 255 altura 350, largura 2, prendedor interno 

grampo trilho de metal, características adicionas sem elástico. 

6,50 1.462,50 

15 CX 125 

Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo 

metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. 

Formato paralelo 

2,80 350,00 

16 CX 125 

Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo 

metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. 

Formato paralelo 

2,80 350,00 

17 CX 125 

Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo 

metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. 

Formato paralelo 

2,80 350,00 

18 CX 125 

Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo 

metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. 

Formato paralelo 

2,90 362,50 

19 UND 45 

Cola branca 500g, composição acetado de vinila, catalisador e álcool 

etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, 

características adicionais: 500g. 

10,00 450,00 

20 UND 225 

Cola branca 90g, composição acetado de vinila, catalisador e álcool 

etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, 

características adicionais: 90g. 

2,00 450,00 

21 UND 45 Cola especial para e.v.a, apresentação pastosa em tubo de 90 gr. 12,30 553,50 

22 CX 45 

Cola glitter, produto a base de polivinil (pva) e pigmentos orgânicos, 

lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada 

em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características 

adicionais: cola com glitter em bisnaga de 25gr caixa com 6 unidades. 

11,50 517,50 

23 UND 90 Cola isopor 90 gr 3,50 315,00 

24 UND 750 

Cola, composição silicone, cor transparente, aplicação em papel, 

cortiça e outros materiais porosos, tipo bastão fino, caracteristicas 

adicionais, para ser aplicado com pistola 

1,00 750,00 

25 UND 750 

Cola, composição silicone, cor transparente, aplicação em papel, 

cortiça e outros materiais porosos, tipo bastão grossa, caracteristicas 

adicionais, para ser aplicado com pistola 

2,00 1.500,00 

26 UND 180 

Corretivo liquido à base de água, sem corante cor branca, secagem 

rápida, aplicação pincel, de alta qualidade, tubo com 18 ml, tampa 

rosqueada. Características adicionais: caixa com 12 unidades. 

2,40 432,00 

27 UND 450 

Disco laser dvd, tipo gravável, capacidade 4.7 giga, tipo de 

embalagem: sem embalagem, capa plástica dura, serigrafado na parte 

superior. 

1,80 810,00 

28 UND 450 
Disco laser, cd-r, tipo gravável, capacidade 700 mb, tipo de 

embalagem, capa plástica dura, serigrafado na sua parte superior. 
1,40 630,00 

29 PCT 20 Pen drive 16 gb 48,00 960,00 
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30 PCT 20 
Elastico, material latex, cor amarela, nr 18, embalagem saco, 

capacidade1000gr 
51,50 1.030,00 

31 CX 25 

Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, 

comprimento 280mm, cor amarelo / branco/ natural com relevo 

baixo, largura 200mm. 

45,00 1.125,00 

32 CX 25 

Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, 

comprimento 340mm, cor amarelo / branco/ natural  com relevo 

baixo, largura 256mm. 

57,00 1.425,00 

33 CX 25 

Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, 

comprimento 360mm,  cor amarelo / branco/ natural com relevo 

baixo, largura aproximadamente 276mm. 

66,00 1.650,00 

34 UND 1000 
Envelope, material papel off-set, gramatura 63, tipo carta na cor 

branca, comprimento 229, largura 114. 
0,35 350,00 

35 UND 30 Esponja molha dedo com recarga em gel 6,70 201,00 

36 UND 125 

Estilete, tipo estreito, aplicação escritório, corpo termoplástico, 

sistema de travamento da lâmina, quebrador termoplástico, 

comprimeto 180. 

2,00 250,00 

37 UND 125 
Estilete, tipo largo, aplicação escritório, corpo termoplástico, sistema 

de travamento da lâmina, quebrador termoplástico, comprimeto 180. 
2,50 312,50 

38 UND 400 
Eva, material tipo emborrachado, largura 40, comprimento 48, altura 

2mm, tipo cores lisas e vibrantes, aplicação multi uso. 
2,50 1.000,00 

39 UND 125 
Eva, material tipo emborrachado, largura 40, comprimento 48, altura 

2mm, tipo diversas cores aveludado, aplicação multi uso. 
11,50 1.437,50 

40 UND 125 
Eva, material tipo emborrachado, largura 40, comprimento 48, altura 

2mm, tipo diversas cores com gliter, aplicação multi uso. 
11,50 1.437,50 

41 UND 125 
Eva, material tipo emborrachado, largura 40, comprimento 48, altura 

2mm, tipo diversas cores estampado, aplicação multi uso. 
11,50 1.437,50 

42 UND 60 
Extrator de grampo, metal aço, tipo espátula, tratamento superficial 

cromado. 
2,70 162,00 

43 UND 150 

Fita adesiva embalagem, material polipropileno acrílico, medindo 

48mm de largura e 45m de comprimento, colagem 25 micras 

aplicação empacotamento e uso geral, tipo tubete papelão, 

características adicionais cor transparente.. 

5,30 795,00 

44 UND 45 
Fita adesiva, material papel crepe, tipo monoface, largura 24, 

comprimento 50 cor bege, aplicação, multiuso. 
8,20 369,00 

45 UND 45 
Fita adesiva, material papel crepe, tipo monoface, largura 48, 

comprimento 50 cor bege, aplicação, multiuso. 
15,00 675,00 

46 UND 60 
Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19, comprimento 

30, cor branca, aplicação multiuso. 
9,20 552,00 

47 UND 75 

Fita adesiva, material polipropil/celofane cores diversas, tipo 

monoface, largura 12, comprimento 30mts, cor incolor, aplicação 

multiuso. 

1,50 112,50 

48 UND 75 
Fita adesiva, material polipropil/celofane transparente, tipo monoface, 

largura 12, comprimento 30mts, cor incolor, aplicação multiuso. 
1,50 112,50 

49 UND 25 

Fita decorativa material nylon, cores intensas, apresentação em rolo 

de forma lisa, espessura 20mm, caracteristicas adicionais rolo com 50 

mt. 

10,20 255,00 

50 UND 25 

Fita decorativa material nylon, cores intensas, apresentação em rolo 

de forma lisa, espessura 30mm, caracteristicas adicionais rolo com 50 

mt. 

11,00 275,00 

51 CX 75 
Glitter escolar pvc 015, cor variadas, aplicação em diversas 

superfícieis. Características adicionais: caixa com 12 unidades. 
12,20 915,00 

52 UND 25 

Grampeador de mesa para grampo 26/6, tamanho 17cmx4cmx6cm, 

estrutura em aço, cabo em plastico, modelo alicate, para grampear 

simultaneamente até 25 folhas e uso manual. 

56,50 1.412,50 

53 UND 30 

Grampeador de mesa para grampo 26/6, tamanho 17cmx4cmx6cm, 

estrutura em aço, cabo em plastico, modelo usual, para grampear 

simultaneamente até 20 folhas e uso manual. 

27,90 837,00 



 

 

 

 

 

 

Rua José Alípio de Santana, 371 - Fone/Fax (83) 3284 - 1081. 
CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão - PB - CNPJ nº. 08.809.071/0001-41 

54 UND 6 

Grampeador tratamento superficial niquelado, material metal pintado, 

tipo mesa, capacidade de aplicação 100fls, utilização manual, 

tratamento antiferruginoso, aplicação em papel, características 

adicionais com pente de grampos diversos tamanhos, grampeando 

100 fls. 

97,00 582,00 

55 CX 100 

Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial 

galvanizado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixas de papel 

com 5000 unidades. 

6,70 670,00 

56 CX 30 
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial 

galvanizado, tamanho 23/10, caixa c/1000 und. 
9,20 276,00 

57 CX 30 
Grampo para pasta tipo trilho em metal 80mm, caracteristicas 

adicionais: encaixe macho/fêmea 
16,60 498,00 

58 UND 225 
Lápis de cor, material madeira, cores diversas. Características 

adicionais: tamanho grande, tipo kit, conjunto de 12 cores únicas. 
6,50 1.462,50 

59 UND 1500 

Lápis grafite, material corpo de madeira, grafite cor preto, madeira 

0,2mm, dureza do grafite 2b, tipo reapontador, carga grafite, 

características adicionais: sextavado sem borracha. 

0,55 825,00 

60 UND 180 

Lápis hidracor, composição resina termoplástica, tinta a base de água, 

corantes, aditivos e ponta de poliesyer. Características adicionais: 

embalagem plástica com 12 unidades. 

6,50 1.170,00 

61 UND 75 

Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, 

gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, características 

adicionais capa dura de papelão folhas numeradas e costurado. 

19,50 1.462,50 

62 UND 45 

Livro de ponto, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75 grs, tipo 

capa dura preta, comprimento 350, largura 330, material papel 

percaline, características adicionais, folhas numeradas. 

20,70 931,50 

63 UND 75 

Livro protocolo, quantidade folhas 100, comprimento 230, largura 

160, tipo capa dura, características adicionais folhas pautadas, 

material folhas papel off-set 

15,80 1.185,00 

64 UND 75 Marcador permanete para cd's ponta 2.0 6,20 465,00 

65 UND 150 

Massa modelar, composição basica agua/carboidratos de cereais e 

cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor 

sortida.. 

5,00 750,00 

66 UND 10 Organizador acrílico de mesa para papel com 2 bandejas 75,00 750,00 

67 UND 5 Organizador acrílico de mesa para papel com 3 bandejas 95,00 475,00 

68 UND 150 
Papel 40kgchambril, comprimeto 66, largura 96, gramatura 120g. 

Características adicionais: alcalino offset 
1,50 225,00 

69 CX 7 

Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, 

tipo manoface, comprimento 297mm, largura 210mm, cor azul, 

aplicação diversas, características adicionais caixa com 100fls. 

50,50 353,50 

70 UND 400 
Papel color set cores variadas, aplicacao confeccao de cartazes 

comprimento 58 largura 45 gramatura 120g 
2,35 940,00 

71 UND 400 
Papel crepon, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 

2, largura 48, cores diversas. 
1,80 720,00 

72 UND 400 
Papel guache tipo cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, 

cores variadas, tamanho 66x48 
2,35 940,00 

73 UND 100 
Papel lembrete, auto-adesivo, 102mmx76mm, 90g/m², diversas cores, 

blocos com 100 fls. 
6,90 690,00 

74 UND 400 
Papel madeira, material celulose vegetal, tipo papel semi-kraft, 

comprimento 100cm, largura 60cm, cor ouro 
1,70 680,00 

75 UND 400 
Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, 

comprimento 60, largura 40, cores variadas 
2,10 840,00 

76 PCT 60 
Papel tipo cartão composição papel alcalino cores variadas, gramatura 

180g/m2, tamanho 210x297mm. 
27,90 1.674,00 

77 PCT 60 
Papel tipo foto, composição papel alcalino cores variadas, gramatura 

180g/m2, tamanho 210x297mm. 
30,00 1.800,00 
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78 UND 400 

Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores 

metálicas, cores diversas, comprimento 60, largura 50, 

caracteristicasmultiuso 

2,45 980,00 

79 CX 100 

Papel, material papel sulfite super, gramatura 75gr, alta alvura, 

utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, 

comprimento 297mm, largura 210mm, características adicionais 

branco limpido em material não reciclável, características adicionais 

cx com 10 pacotes de 500 fls cada. -- papel oficio 

220,00 22.000,00 

80 UND 225 

Pasta arquivo, material kraft, tipo suspensa, largura 300mm, altura 

200mm, cor castanha. Características adicionais: com acetato, 

etiqueta branca não adesiva, grampo trilho,plastificada gramatura 

210g, aplicação arquivo de documentos. 

4,90 1.102,50 

81 CX 300 

Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo az, largura 240, altura 

340, larga, cor preto e branco, prendedor interno ferragem removível, 

características adicionais: revestida dentro e fora plastificada. 

17,20 5.160,00 

82 UND 75 
Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba elástico, sem prendedor 

interno, largura 230, altura 330, cores diversas. 
3,00 225,00 

83 UND 150 

Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, 

largura 240, lombada 18mm, caracteristicas adicionais com elastico, 

comprimento 350, transparencia transparente, cores variadas. 

4,80 720,00 

84 UND 150 

Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, 

largura 240, lombada 30mm, caracteristicas adicionais com elastico, 

comprimento 350, transparencia transparente, cores variadas. 

4,90 735,00 

85 UND 150 

Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, 

largura 240, lombada 40mm, caracteristicas adicionais com elastico, 

comprimento 350, transparencia transparente, cores variadas. 

5,00 750,00 

86 UND 150 

Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, 

largura 240, lombada fina, caracteristicas adicionais com elastico, 

comprimento 350, transparencia transparente, cores variadas. 

2,90 435,00 

87 UND 150 

Pasta arquivo, material polipropileno line transparente, 230 mm x 350 

mm, apresentação cores variadas, características adicionais com 

grampo trilho plástico 

2,95 442,50 

88 UND 35 
Pasta catalogo com 50 sacos transparentes na cor preto fosco com 

visor de identificação sem escritura na capa 
26,00 910,00 

89 UND 35 

Pasta sanfonada em polipropileno translucido, 260 x 390 x 27mm, c/ 

12 divisórias internas, visores coloridos, fechamento com alça 

elástica, cor cristal. 

29,00 1.015,00 

90 UND 35 
Pasta, tipo canaleta, material plástico transparente, com prendedor 

interno, largura 230, altura 330. 
2,99 104,65 

91 UND 30 Percevejo latonado com 100 unidades 5,75 172,50 

92 UND 20 

Perfurador papel, material composição metal e plástico, tipo grande, 

tratamento superficial pintado, cor preto, capacidade de perfuração 

mínima 20 fls, funcionamento manual. Características adicionais 2 

furos redondo, com marginador. 

30,00 600,00 

93 UND 7 

Perfurador papel, material composição metal e plástico, tipo grande, 

tratamento superficial pintado, cor preto, capacidade de perfuração 

mínima 30 fls, funcionamento manual. Características adicionais 2 

furos redondo, com marginador. 

66,00 462,00 

94 UND 2 

Perfurador papel, material composição metal e plástico, tipo grande, 

tratamento superficial pintado, cor preto, capacidade de perfuração 

mínima 50 fls, funcionamento manual. Características adicionais 2 

furos redondo, com marginador. 

153,00 306,00 

95 UND 150 

Pincel marcador, tipo atômico, material do corpo plástico, tipo ponta 

de feltro, carga tipo recarregável, características adicionais cor de 

tinta diversas, caixa com 12 unidades 

4,40 660,00 

96 UND 150 

Pincel para quadro branco/magnético, material plástico, material 

ponta de feltro, tipo de carga recarregável, cor diversas, 

características adicionais: escrita 2,5mm, tinta a base de alccol. 

8,00 1.200,00 
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97 UND 30 

Pistola, aplicação cola quente, material plastico com bico aplicador, 

gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais 

utilização bastão fino. 

22,50 675,00 

98 UND 30 

Pistola, aplicação cola quente, material plastico com bico aplicador, 

gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais 

utilização bastão grosso. 

30,50 915,00 

99 UND 40 
Placa material eps, medindo 100cm x 50cm. Aplicação trabalho 

artísticos, espessura 010mm ¾", cor branca. 
4,80 192,00 

100 UND 40 
Placa material eps, medindo 100cm x 50cm. Aplicação trabalho 

artísticos, espessura 020mm ¾", cor branca. 
8,60 344,00 

101 UND 40 
Placa material eps, medindo 100cm x 50cm. Aplicação trabalho 

artísticos, espessura 030mm ¾", cor branca. 
13,00 520,00 

102 UND 7 
Porta carimbo tipo suporte acrilico na cor grafite com capacidade 6 

carimbos 
25,80 180,60 

103 UND 7 
Porta-lápis/clipe/lembrete, poliestireno acrilico, cores variadas, 

conjugado, de mesa. 
27,90 195,30 

104 UND 35 
Prancheta portátil, material acrílico, comprimento 340, largura 230, 

cor variável, com pegador metálico. 
22,25 778,75 

105 UND 35 
Prancheta portátil, material eucatex comprimento 340, largura 230, 

cor variável, com pegador metálico. 
8,30 290,50 

106 CX 30 

Prendedor de papel, material tipo binnder, capacidade 200fls, 

comprimento 3cm, largura 1,9cm características adicionais tamanho 

médio, ponta aço inox, cor preta. 

5,10 153,00 

107 CX 30 

Prendedor de papel, material tipo binnder, capacidade 200fls, 

comprimento 4cm, largura 2,9cm características adicionais tamanho 

médio, ponta aço inox, cor preta. 

11,30 339,00 

108 UND 60 

Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, 

composição tinta à base de álcool, corantes, solventes e aditivos, 

embalagem plástico, validade na embalagem. 

10,20 612,00 

109 UND 42 

Reabastecedor de pincel atômico - tinta, componente básico alcool, 

cor diversas, aplicação pincel atômico. Características adicionais: 

tubo plástico e 40ml, com validade do produto no corpo. 

7,90 331,80 

110 UND 250 
Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, graduação de 

milímetros e centímetros, material flexível. 
1,00 250,00 

111 MTS 600 

T.n.t, tecido não tecido, gramatura 45 gm, acomodada em rolos com 

1,40 de largura, com 50 mts,aplicação multiuso, liso em cores 

variadas. 

2,45 1.470,00 

112 UND 40 Tesoura, aço inoxidável, 21 cm, cabo anatômico 13,50 540,00 

113 UND 3 

Tesoura, material aço inoxidável, material cabo propileno, 

comprimento 21cm, características adicionais: cores diversas/extra 

corte tipo picotar. 

91,00 273,00 

114 UND 225 

Tesoura, material aço inoxidável, material cabo propileno, 

comprimento 5". Características adicionais: cores diversas/extra 

corte/tipo escolar 

3,30 742,50 

115 UND 75 
Tinta carimbo, água e pigmentos líquidos aplicação almofada para 

carimbo, características adicionais cor azul e tubo de 40 ml. 
4,20 315,00 

116 UND 75 

Tinta guache com 15ml, composição resina 

vinícula/água/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em 

papel cartão e cartolina, embalagem plástica caixa com 12 unidades. 

9,20 690,00 

VALOR TOTAL LOTE I 106.143,10 

      

   
LOTE II - EQUIPAMENTOS 

  
ITEM UND 

 
D E S C R I M I N A Ç Ã O VLR.UNIT VLR.TOTAL 

1 UND 7 Ar condicionado 12 mil btus tipo split frio 1.970,00 13.790,00 

2 UND 7 Ar condicionado 9 Mil btus tipo split frio 1.699,00 11.893,00 

3 UND 8 Armário em aço com 2 portas com chave 940,00 7.520,00 

4 UND 7 Arquivo em Aço com 4 Gavetas com chave 940,00 6.580,00 
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5 UND 10 Cadeira fixa tipo secretaria plax estrutura em tubo 180,00 1.800,00 

6 UND 10 Cadeira giratória tipo secretaria sem braço 295,00 2.950,00 

7 UND 15 Estante em aço com 6 Prateleiras 1,98 mt 285,00 4.275,00 

8 UND 10 Mesa com 2 gavetas em mdf 1,20 cor a definir 410,00 4.100,00 

9 UND 21 Mesa redonda 1,20 mt tampo mdf de 15mm 380,00 7.980,00 

10 UND 6 Quadro de aviso1,20 x 0,90 mt com moldura madeira na cor branca 95,00 570,00 

11 UND 6 Quadro de 2,00X1,20 mt com moldura madeira na cor branca 270,00 1.620,00 

12 UND 25 Ventilador de Parede 60 cm turbo 350,00 8.750,00 

   
VALOR TOTAL LOTE II 

 
71.828,00 

      
LOTE III - MATERIAL DE LIMPEZA 

  
ITEM 

 
QTD D E S C R I M I N A Ç Ã O VLR.UNIT VLR.TOTAL 

1 QUANT 1200 ÁGUA SANITÁRIA acondicionada em frasco contendo 01 Lt. 2,20 2.640,00 

2 LTS. 390 ALCOOL liquido 70 % 1 Lt 14,20 5.538,00 

3 LTS. 390 ALCOOL gel 70 % 1 Lt 18,50 7.215,00 

4 LTS. 22 
BALDE de Plástico resistente, em polipropileno, com alça de metal, 

capacidade 21 litros. 
18,20 400,40 

5 UND. 37 
CESTO para Lixo - Cesto de plástico telado sem tampa, capacidade 

para 5 litros. 
6,50 240,50 

6 UND. 50 
COPO em plástico descartável PP CF, capacidade 180 ml, 

Embalagem em saco plástico contendo 100 unidades. 
89,00 4.450,00 

7 CXS. 10 
COPO em plástico descartável PP CF, capacidade 50 ml, Embalagem 

em saco plástico contendo 100 unidades. 
97,00 970,00 

8 CXS. 1200 
DESINFETANTE Liquido,  bactericida,  germicida,  odorizante, 

embalagem com 2 litros do produto. 
5,30 6.360,00 

9 UND. 600 
SABÃO EM PÓ, embalagem contendo 500 g do produto, caixa com 

26 unidades. 
2,99 1.794,00 

10 UND. 400 DETERGENTE LÍQUIDO embalagem de 02 litros. 5,90 2.360,00 

11 UND. 375 
ESPONJA de Lã de Aço Carbono, pacote  contendo  8  unidades  do 

produto, peso aproximado 60 g. 
1,50 562,50 

12 PCT 450 
ESPONJA Dupla face, embalagem plástica com 03 unidades, caixa 

com 60 embalagens. 
2,20 990,00 

13 UND. 45 
FÓSFOROS palitos longos, caixa com 50 palitos, embalagem com 10 

caixas. 
29,00 1.305,00 

14 CXS. 600 

GUARDANAPO de Papel, folhas duplas, Composição: 100% fibras 

virgens, tamanho: 22 x 22 cm, aproximado, pacote com 50 unidades 

do produto. 

1,49 894,00 

15 PCT 300 
HASTE FLEXÍVEL, com ponta de algodão antigerme, embalagem 

com 75 unidades. 
1,79 537,00 

16 UND. 72 INSETICIDA aerosol/spray, inodoro, frasco com no mínimo 360 ml. 11,99 863,28 

17 UND. 225 
LIMPA VIDROS acondicionado em frasco contendo 500 ml do 

produto 
4,99 1.122,75 

18 UND. 225 
LIMPADOR desengordurante, embalagem contendo 500 ml do 

produto. 
3,99 897,75 

19 UND. 60 
LUSTRA MÓVEIS acondicionado em frasco contendo 200 ml do 

produto, caixa com 6 unidades. 
5,99 359,40 

20 UND. 195 LUVA de latéx natural para limpeza. Tamanhos M. 6,99 1.363,05 

21 PARES 195 LUVA de latéx natural para limpeza. Tamanhos G. 6,99 1.363,05 

22 PARES 225 
DESODORIZADOR, apresentação aerosol, embalagem, contendo 

360 ml do produto. 
11,30 2.542,50 

23 UND. 54 

PÁ coletora de Lixo, material coletor em alumínio zincado, 

comprimento 28 cm, largura 28 cm, material cabo em madeira, 

comprimento 80 cm. 

6,50 351,00 

24 UND. 450 
PANO DE CHÃO, material em algodão cru, dimensão aproximada 

40  x  80  cm. 
4,00 1.800,00 

25 UND. 225 PANO DE PRATO, branco, 100% algodão, medindo 40 x 65 Cm. 2,99 672,75 
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26 UND. 300 Flanela, comprimento 60 cm, largura 40 cm. 2,50 750,00 

27 UND. 100 

PAPEL HIGIÊNICO, na cor branco neve,  toque suave,  folha 

DUPLA de boa qualidade, picotado e gofrado, 100% fibras 

celulósicas, rolos de 30 metros - fardo com 16 pacotes, sendo cada 

pacote com 4 unidades. 

74,00 7.400,00 

28 FARDO 450 PAPEL TOALHA, cor branca, pacote com 2 ROLOS. 4,40 1.980,00 

29 PCT 22 
PASTILHA SANITÁRIA Sólida, peso mínimo de 40 gramas. Caixa 

com 48 unidades do produto. 
66,50 1.463,00 

30 CXS. 135 POLIDOR  de Alumínio acondicionado em frasco contendo 500 ml. 3,99 538,65 

31 UND. 225 
RODO de Madeira, duplo em EVA,  tamanho 40 cm,  cabo de 

madeira medindo 1,20 mts. 
9,90 2.227,50 

32 UND. 450 
SABÃO em Barra, neutro. Pacote de 1 kg, contendo 05 unidades de 

200 gramas cada. 
6,90 3.105,00 

33 UND. 300 SABONETE em Barra - 90 gramas. 1,20 360,00 

34 UND. 100 
SACO Plástico para Lixo, capacidade 100 litros pacote com 100 

unidades do produto. 
23,50 2.350,00 

35 PCT. 50 
SACO Plástico para Lixo,  capacidade 50 litros pacote com 100 

unidades do produto. 
16,90 845,00 

36 PCT. 100 
SACO Plástico para Lixo,  capacidade 30 litros pacote com 100 

unidades do produto. 
14,90 1.490,00 

37 PCT. 225 
VASSOURA com Cerdas de Piaçava, largura aproximada de 30 cm. 

Comprimento mínimo do cabo: 120 cm. 
9,90 2.227,50 

38 UND. 72 VASSOURA de nylon, tipo bola, para uso em Vaso  Sanitário. 9,99 719,28 

39 UND. 126 

VASSOURA Grande, para uso geral,  com base de plástico, medindo 

aproximadamente 20 cm, com cerdas de nylon e cabo de madeira 

rosqueável medindo entre 120 e 130 centímetros, revestido em 

plástico. 

24,00 3.024,00 

40 UND. 30 ABSORVENTE COM ABAS 4,70 141,00 

41 UND. 120 COLONIA INFANTIL 300ML 19,99 2.398,80 

42 UND. 120 CONDICIONADOR INFANTIL 500ML 16,99 2.038,80 

43 UND. 120 CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML 13,90 1.668,00 

44 UND. 120 CREME DENTAL INFANTIL 50GR. 5,50 660,00 

45 UND. 210 ESCOVA DENTAL INFANTIL 4,50 945,00 

46 UND. 30 FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL EG JUMBO C/ 70 UND 64,00 1.920,00 

47 PCT 30 FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL G JUMBO C/80 UND 64,00 1.920,00 

48 PCT 210 LENÇOS UMEDECIDOS C/ 70 UND. 6,50 1.365,00 

49 UND. 210 SABONETE INFANTIL  80GR 3,90 819,00 

50 UND. 210 SHAMPOO INFANTIL 500ML 18,50 3.885,00 

 
UND. 

 
VALOR TOTAL LOTE III 

 
93.832,46 

      

   
VALOR TOTAL LOTES I - II - III 

 
271.803,56 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA 

2.1 - O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes ate 05/04/2022. O prazo constante nesta 

cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos materiais, até 25% (vinte e cinco) e acordo com o que preceitua o Art. 65, 

Parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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3.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DO SERVIÇO 

4.1 – Os serviços deverão ser prestados pela Contratada em até 02 dias, após ordem de serviço conforme a 

solicitação da CONTRATANTE conforme a necessidade da Edilidade, mediante apresentação da respectiva 

requisição, emitida pelo Funcionário Municipal responsável, devidamente autorizado por autoridade superior, 

só responsabilizando a Secretaria requisitante pelo recebimento. 

  

4.2  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

4.3 a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

4.4 a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

4.5 b) Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Fica ajustado o preço, conforme segue:  

O valor total do CONTRATO fica estimado em R$ 271.803,56 (Duzentos e Setenta e Um mil, Oitocentos e 

Três reais e Cinquenta e Seis Centavos), Onerando a dotação:  

03.030 Secretaria de Administração, 04 122 2001 2003 Manutenção das Atividades Administrativas, 05.050 

Secretaria de Educação, 12 361 1002 2006 Manutenção de Programas com Recursos do FNDE, 12 361 1002 

2007 Manutenção do Ensino Fundamental, 12 361 1002 2009 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 

40%, 06.060 Fundo Municipal de Saúde, 10 301 1004 2017 Manutenção das Atividades da Atenção Básica 

(PAB), 10 301 1004 2018 Manutenção das Atividades do PSF, 10 301 2001 2023 Manutenção das 

Atividades do Fundo Municipal de Saúde, 10 301 1004 2044 Manut de Outros Prog do FNS, 07.070 Fundo 

Municipal de Assistência Social, 08 122 2001 2026 Manutenção das Atividades do Fmas, 08 244 1005 2032 

Manutenção dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar. 08 244 1005 2049 Mant Prog Outras Trasnf do 

FNAS, 08 244 1005 2057 Manutenção do Programa IGD-BF, 08 244 1005 2058 Manutenção das Atividades 

do Programa IGD-SUAS, 08.080 Secretaria de Infra-Estrutura, 15 122 2001 2033 Manutenção das 

Atividades de Infraestrutura, 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA-OBRIGAÇOES DO CONTRATADO 

6.1 – Executar devidamente o Fornecimento descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, 

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 

contratual, com observância aos prazos estipulados; 

6.2 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 

trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus 

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

6.3 - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o 

represente integralmente em todos os seus atos; 

6.4 - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 

solicitados; 

6.5 - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

6.6 - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 

conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

6.7 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante 

os documentos necessários, sempre que solicitado. 

6.8 – O contratado deverá ser responsabilizado pela manutenção, revisão e peças do veículo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.0 Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas 

cláusulas do presente contrato. 

7.1 – Proporcionar a contratada todos os meios necessários para fiel fornecimento. 

7.2 – Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades 

contratual e legal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTAMENTOS 

8.1 Os preços poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados pelo Governo federal ou 

setoriais. Ocorrendo o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que 

as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 

comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento pelo fornecimento será efetuado diretamente à CONTRATADA, ou Representante Legal, 

através da Tesouraria Municipal em até 30 dias da emissão da documentação fiscal. 

9.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será efetuado 

no primeiro dia útil subsequente. 

9.3 O pagamento somente será efetivado mediante apresentação pela CONTRATADA da referida 

documentação fiscal, 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 - A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará a 

Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - 

advertência; b - multa de mora de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por 

dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d • simultaneamente, qualquer das 

penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

10.2 - Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a CONTRATADA fica sujeita, a critério 

da CONTRATANTE e garantida à defesa prévia, as seguintes penalidades, sem prejuízo daquelas previstas 

no Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.3 - Pelo atraso injustificado no fornecimento, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 1% (Um por 

Cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, se o atraso for de até 10 (Dez) dias, Excedido este prazo, 

a multa será em dobro. 

10.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Incisos I, III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 

que rege este instrumento e multa de 5% (Cinco por Cento) sobre o valor dos produtos não fornecidos. 

10.5-As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

10.6 - Aplicadas as multas, após Processo Administrativo, a CONTRATANTE poderá descontar do primeiro 

pagamento que fizer a CONTRATADA. 

10.7- A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada 

no prazo de 10 (Dez) dias úteis, contados da respectiva notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISAO CONTRATUAL 

11.1 - A rescisão Contratual poderá ser: 

11.1.1 – Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 78 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade 

competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 

11.2 - Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido. 
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11.2.1 – A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 acarretará as 

consequências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Gurinhém, Estado da Paraíba, para dirimir questões 

resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa. 

12.2 E por estarem assim justos Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora 

ajustadas, as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na 

presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo 

legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo 

Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos. 

 

Caldas Brandão, 05 de Abril de 2021 

 

 

 

FABIO ROLIM PEIXOTO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

JAQUELINE FERREIRA SILVA 

CNPJ: 17.428.078/0001-04 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

1.º__________________________________ 

    RG Nº: 

 

 2.º_________________________________ 

    RG N.º  

 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 


