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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90/2019 -
CBMPA QUE CELEBRAM ENTRE SI CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA 
PARÁ PNEU FORTE LTDA, CONSOANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ- CBMPA, com sede na Av. Júlio César 

n° 3.000, Bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 34.847.236/0001-80, como 

CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm° Sr. CEL 

QOBM Hayman Apoio Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador 

da Cédula de Identidade n° 1444398-CBM/PA e do CPF 267.707.722-34, e a empresa 

PARÁ PNEU FORTE LTDA, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, 937, Bairro: 

Marco, Belém-PA, CEP: 66.093-027, inscrita no CNPJ n° 15.813.591/0002-74, Fone: (91) 

98227-9614, e-mail: amauri67@gmail.com,  como CONTRATADA, por seu representante 

legal, o Sr. Amauri Raulino, portador da cédula de identidade n° 06470564 e do CPF n° 

273.908.882-53, ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e 

reciprocamente aceitas o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002, 
Decreto n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, Decreto Estadual 1887, de 2017, Decreto 
Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações aplicáveis ao assunto. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação N° 016/2018-
SRP (Pregão Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça do CBMPA, conforme 
Parecer N° 172/2018-COJ, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 

8.666/1993 e inciso IX, do art. 30, do Decreto n° 5.450/2005. 

CLÁUSULA QUARTA — DO OBJETO: 
O presente Contrato tem como objeto a aquisição de pneus para viaturas tanto do 
serviço operacional quanto administrativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, o fornecimento pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE de, consoante estabelecido no Processo Licitalório N°. 
016/2018-SRP. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, 
como se nele fossem transcritos, no seguinte documento: 
a) 	Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO 
O objeto deste Contrato será fornecido de forma parcelada, conforme Termo de 

Referência. 
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CLÁUSULA SEXTA — DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO: 
A) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 
condições demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o 
cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade 
expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas; 
B) O CONTRATANTE deverá ser informado sempre que houver alteração do Contrato 
Social da Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
C) As empresas licitantes que declararam o enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos de art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006 e 
128/2008, atendendo às disposições constantes nos artigos. 42 a 45 do mesmo diploma 
legal, ou sociedade cooperativa que se enquadre nas condições dispostas no art. 34 da 
Lei 11.488/2007, desde que não elencada no rol constante do Termo de Conciliação 
judicial celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da União 
em 05 de junho de 2003, deverão comprovar tal situação, apresentando seu Registro de 
Empresas Mercantis ou o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de acordo com o art. 3° da 
Lei Complementar n°. 123/2006, devidamente atualizado. Tal comprovação deverá ser 
enviada no momento da solicitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A. São obrigações da CONTRATANTE: 
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
A.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento no domicílio 
bancário da CONTRATADA; 
A.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através na pessoa do MAJ QOBM 
NUNES e CAP QOBM MATOSO, servidores designados como Representante da 
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas e recibos para fins de pagamento; 
A.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 
A.4. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamações dos usuários; 
A.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas 
de natureza grave. 
A.6. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou 
preposto da CONTRATADA que causar embaraços à fiscalização, que se conduza de 
modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem 
conferidas. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
A.1. Permitir e subsidiar com informações o acompanhamento e fiscalização por parte da 
contratante; 
A.2. Apresentar relatório de fornecimento quando solicitado; 
A.3. Assumir total responsabilidade por qualquer dano causado à CONTRATANTE, a 
seus prepostos ou terceiros, provocados por ação ou omissão, em decorrência da 
execução deste contrato, não cabendo à CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, 
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes; 
A.4. Manter durante a vigência do Contrato as mesmas condições para sua contratação 
com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de 
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regularidade fiscal; 
A.5. A Contratada deverá indicar um responsável na qualidade de proposto, para 
representá-la durante a execução do contrato, bem como para dirimir questões ao mesmo 
relacionado; 
A.6. Reconhecer os direitos da Administração previstos neste instrumento e na legislação 
pertinente em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo da sua 

rescisão. 

CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZAÇÃO 
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade do fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e serão exercidos por MAJ 
QOBM NUNES e CAP QOBM MATOSO, representantes designados pelo Comandante 
Geral do CBMPA, conforme a Lei n° 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a 
atender às observações de caráter técnico do fiscal, que se acha investido de plenos 
poderes para: 
A.1. Conferir se o objeto entregue está de acordo com as especificações técnicas 
exigidas; 
A.2. Informar à Diretoria de Apoio Logístico — DAL, as ocorrências que exijam decisões e 
providências que ultrapassem a sua competência; 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 
A.1. A Nota Fiscal deverá fazer referência ao número do Pregão e Contrato, constando 
inclusive o número do telefone da empresa fornecedora. 
A.2. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de 
pagamento passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 
documentos. 
A.3. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da 
regularidade da contratada junto a Seguridade Social — CND e ao Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço — FGTS; 
A.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital e do Contrato. 
A.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem 
que isso gere direito a reajustamento de preços. 
A.6. O pagamento será efetuado mediante o processamento do documento de cobrança 
apresentado pela CONTRATADA, devidamente certificado por fiscal credenciado da 
CONTRATANTE, o pagamento será realizado em C/C do Banco do Estado do Pará - 
BANPARÁ em conformidade ao Decreto Estadual n° 877, de 31 de março de 2008. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco do 
Estado do Pará, até 30 (trinta) dias a partir da entrega do material, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado o 
nome da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, devendo a CONTRATADA estar em situação regular no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), relativas ao mês da competência. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
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Será sustado o pagamento do evento, sem prejuízo das obrigações da CONTRATADA, 
quando a mesma deixar de cumprir as especificações e cláusulas contratuais vinculadas 

a tal evento. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante Ordem Bancária. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá informar no documento de cobrança, o nome e o número do 
banco, a agencia e conta corrente onde será creditado o pagamento. A Conta Corrente 
somente deverá estar em nome da CONTRATADA, de acordo com o Decreto Estadual n° 
877, de 31 de março de 2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
A.1. Caberá ao titular da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA, ou servidor 
expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto 
desta licitação, para efeito de pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes 
deste Contrato constam do orçamento aprovado da CONTRATANTE para o exercício de 
2018, como a seguir especificado: 
Programação: 06.182.1425-8282 — Combate a incêndios, Busca e Salvamento e 
atendimento Pré-hospitalar. 
Natureza da despesa: 339030 — Material de Consumo. 
Fonte de Recurso: 0306007052 — Convênio lnfraero. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO 
O preço para a execução dos serviços contratados importa na quantia de R$ 
234.761,00 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais). 

Item da 
Ata 

Descri ao Und Qtd 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

04 

dimensões 	205/70r15c, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente 	em 	arames 	de 	aço, 	as 
paredes laterais revestidas por uma mistura 
de borracha resistente a impactos, material 
da bandagem de rodagem adequada para 
asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor tipo vam. (pneu forte/radial) 

UND 4 394,00 1.576,00 

05 

dimensões 	225/75r15, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as 
paredes laterais revestidas por uma mistura 
de 	borracha 	resistente 	a 	impactos

, 
material 	da 	bandagem 	de 	rodagem 

 

adequada para asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo radial, aplicação 
em veículo automotor tipo picape ranger, I-
200, vam sprinter. (pneu forte/radial)  

UND 30 400,00 12.000,00 
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06 

dimensões 255/75r15, pneu produzido com 
uma carcaça com cinta, seus talões 

paredes laterais revestidas por uma mistura 
de borracha resistente a impactos, material 
da bandagem de rodagem adequada para 
asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor 	tipo 	picapes 	e 	gipes. 	(pneu 
forte/radial) 

internamente 	em 	arames 	de 	aço, as  

UND 20 740,00 14.800,00 

08 

dimensões 215/80r16, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais 	revestidas 	por 	uma 	mistura 	de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem 	de rodagem 	adequada para 
asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor tipo picape ranger, vam 1-200. 
(pneu forte/radial) 

UND 10 640,00 6.400,00 

09 

dimensões 	225/65r16c, 	pneu produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 	uma 	mistura 	de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem de rodagem 	adequada para 
asfaltocom alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor tipo vanRenault 	master. 	(pneu 
forte/radial). 

UND 24 860,00 20.640,00 

10 

dimensões 	225/75r16c, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 	uma 	mistura 	de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem 	de rodagem 	adequada para 
asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor 	tipo 	van 	sprinter. 	(pneu 
forte/radial). 

UND 10 678,00 6.780,00 

11 

dimensões 235/70r16, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais 	revestidas 	por uma 	mistura de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem 	de rodagem 	adequada para 
asfaltocom alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor tipo picapes. (pneu forte/radial). 

UND 10 529,00 5.290,00 

12 

dimensões 255/70r16, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais 	revestidas 	por 	uma 	mistura 	de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem 	de rodagem 	adequada para 
asfaltocom alta resistência, tipo sem câmara, 

UND 20 515,00 10.300,00 
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modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
automotor tipo picapes. (pneu forte/radial). 

14 

dimensões 	215/75r17.5, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 	uma 	mistura 	de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem de rodagem 	adequada para 
asfalto com alta resistência, tipo sem câmara, 
modelo 	radial, 	aplicação 	em 	veículo 
caminhão 3/4. (pneu forte/radial). 

UND 12 690,00 8.280,00 

15 

dimensões 265160r18, 	pneu 	produzido 
com uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as paredes 
laterais 	revestidas 	por uma 	mistura de 
borracha resistente a impactos, material da 
bandagem de rodagem adequada para todo 
terreno (all tr) com alta resistência, tipo sem 
câmara, modelo radial, aplicação 	em 
veículo 	automotor 	tipo 	picapes. 	(pneu 
forte/radial). 

UND 4 593,00 2.372,00 

16 

dimensões 900/r20, pneu produzido 
com uma carcaça com cinta, seus 
talões internamente em arames de 
aço, as paredes laterais revestidas por 
uma mistura de borracha resistente a 
impactos, material da bandagem de 
rodagem adequada para asfalto com 
alta 	resistência, 	tipo 	sem 	câmara, 
modelo 	radial, 	características 
adicionais com câmara e 16 lonas, 
aplicação caminhão (pneu forte/radial). 

UND 12 1.700,00 20.400,00 

17 

dimensões 	1000/r20 — "borrachudo", 
pneu produzido com uma carcaça com 
cinta, 	seus 	talões 	internamente 	em 
arames 	de 	aço, 	as 	paredes 	laterais 
revestidas por uma mistura de borracha 
resistente 	a 	impactos, 	material 	da 
bandagem de rodagem adequada para 
todo terreno (all tr — "borrachudo") com 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo 
radial, 	características 	adicionais 	com 
câmara e 16 lonas, aplicação caminhão 
(pneu forte/radial). 

UND 13 1.435,00 18.655,00 

. 

20 

dimensões 	275180r22.5 	— 
"borrachudo", pneu produzido com 
uma carcaça com cinta, seus talões 
internamente em arames de aço, as 
paredes laterais revestidas por uma 
mistura 	de 	borracha 	resistente 	a 
impactos, material da bandagem de 
rodagem 	adequada 	para 	terreno 
arenoso com alta resistência, tipo sem 
câmara, 	modelo 	radial, 	aplicação 
caminhão vw, gmc. Borrachudo (pneu 
forte/radial). 

UND 20 1.660,00 33.200,00 
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21 

dimensões 	275180r22.5 	— 	"liso", 
pneu produzido com uma carcaça com 
cinta, seus talões internamente em 
arames de aço, as paredes laterais 
revestidas 	por 	uma 	mistura 	de 
borracha 	resistente 	a 	impactos, 
material da bandagem de rodagem 
adequada 	para 	asfalto 	com 	alta 
resistência, tipo sem câmara, modelo 
radial, aplicação caminhão vw, gmc 
(pneu forte/radial). 

UND 20 1.568,00 31.360,00 

22 

dimensões 295/80r22.5 — "borrachudo", 
pneu produzido com uma carcaça 	com 
cinta, seus talões internamente em arames 
de aço, as paredes laterais revestidas por 
uma 	mistura de 	borracha 	resistente a 
impactos, 	material 	da 	bandagem 	de 
rodagem adequada para terreno arenoso 
utilizado na tração, tipo sem câmara, modelo 
radial, 	aplicação 	caminhão 	vw. 	(pneu 
forte/radial). 

UND 12 1.860,00 22.320,00 

23 

dimensões 	295180r22.5 	— 	"liso", 
pneu produzido com uma carcaça com 
cinta, seus talões internamente em 
arames de aço, as paredes laterais 
revestidas 	por 	uma 	mistura 	de 
borracha 	resistente 	a 	impactos, 
material da bandagem de rodagem 
adequada 	para 	asfalto 	com 	alta 
resistência, tipo sem câmara, modelo 
radial, aplicação caminhão vw (pneu 
forte/radial). 

UND 12 1.699,00 20.388,00 

TOTAL: 234.761,00 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
A.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na Lei n° 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com apresentação das devidas 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

A.2. Nos termos do art. 86, da Lei n° 8.666, de 1993, fica a CONTRATADA, em caso de 
atraso injustificado na execução do respectivo Contrato, sujeita à multa moratória de 0,1% 
(um décimo por cento) ao dia, calculada sobre 1/12 do valor anual estimado do Contrato, 

por dia e por ocorrência (localidade/município). 

A.3. Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o órgão ou'entidade 
CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do 

contrato. 
A.4. Não havendo mais interesse do órgão ou entidade CONTRATANTE na execução do 
contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da 
CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, fica estipulada a multa 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
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compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor anual estimado do contrato, nos 

termos do inciso II, do artigo 87, da Lei n.° 8.666, de 1993. 
A.5. O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a 
que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos arts. 87 e 88 da Lei n.° 8.666, de 

1993, e nas disposições da Lei n°. 10.520, de 2002. 
A.6. O valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 

dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA. 
A.7. Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será 

cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário. 
A.8. Essas penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais devidamente comprovados. 

A.9. A CONTRATADA ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se: 

a) Comportar-se de modo inidôneo; 
b) Fizer declaração falsa; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
A.10. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Pará e, no 
que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93; 
A.11. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas; 

A.12. A critério da CONTRATANTE o valor da (s) multa (s) poderá ser descontado dos 

valores a serem pagos à contratada. 
A.13. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE ou com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 
A.14. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA 

o contraditório e a ampla defesa. 
A.15. No caso de anulação do procedimento por ilegalidade, o contrato dele decorrente 
será nulo, não assistindo aos licitantes qualquer indenização, ressalvado o direito do 
contratado de boa-fé de ser ressarcido dos custos que tiver comprovadamente suportado 
até o momento da declaração de nulidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 
A.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 
A.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
A.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, 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; 
A.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a ter o, desde que haja 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
Avenida Júlio César, n° 3000— Val-de-Caos, CEP.-  66.615-055, Belém-PA 
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conveniência para a Administração da CONTRATANTE; 
A.2.3 Judicial nos termos da legislação. 
A.3. A rescisão administrativa será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 
A.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e ampla defesa no termos do artigo 5°, inciso LV da 

Constituição Federal; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
A.1 A execução do contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pela Lei 
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n°. 555, de 08 de agosto de 2000 e na Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54 da Lei n.°8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 
55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 
A.1. As obrigações do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem 
circunstâncias alheias à 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. 
Serão considerados casos fortuitos, ou de força maior, para efeito de rescisão contratual 
unilateral ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a 
seguir, quando vierem a afetar a realização da entrega do objeto do Acordo no local 
indicado: 

a) greve geral; 
b) interrupção dos meios normais de transportes que impeça a locomoção do 

pessoal; 
c) calamidade pública; 
d) acidentes, sem culpa da CONTRATADA, que impliquem em retardamento da 

execução da atividade; 
e) conseqüências, devidamente comprovadas, de condições meteorológicas 

excepcionalmente prejudiciais e não passíveis de previsão; 
f) eventuais atrasos decorrentes de dificuldades técnicas que venham a requerer 

a modificação do(s) Projeto(s) e Especificações, desde que autorizada pela 
CONTRATANTE; e 

g) outros casos que se enquadrem no Parágrafo Único, do art. 393, do Código Civil 

Brasileiro. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
Qualquer dos motivos acima enumerados deverá ser devidamente justificado 

pela CONTRATADA perante a CONTRATANTE, por escrito. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
Sempre que ocorrerem situações que impliquem em caso fortuito ou de força 

maior, o fato deverá ser comunicado à CONTRATANTE, até 24 horas após a ocorrência. 
Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 24 horas 
antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência c•mo caso fortuito ou de 
força maior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, 
encerrando-se em 10 de janeiro de 2019. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CÓPIAS 
Do presente Contrato são extraídas as seguintes cópias: 
a) uma para a CONTRATANTE; 
b) uma para a CONTRATADA; 
c) uma, em extrato, para publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAÇÃO 
A.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado 
do Pará, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura, de 
conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5° da Constituição Estadual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DO FORO 
A.1. É competente o Foro da Justiça Estadual, Estado do Pará, com renúncia expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir todas as questões relativas 
ou resultantes do presente Contrato. 

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 
neste Contrato que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir, a todo o ato presentes: 

B 

Hayman Ap 	 — Cel QOBM 
Coman 	 os Militar do Pará 

Amauri Raulino 
Pará Pneu Forte LTDA. 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2a   WPCsL. .SOU 

C FIV o 

513.121-30 Z - Szi 

 

 

CP F N° 	 2 - 
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Art. 30  - A Seção Administrativo-Financeira, providenciar o empenho e o 

pagamento do adiantamento; 
Art. 40  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
o extrato de sua publicação ocorrer por intermédio do Diário Oficial do 
Estado. Providencie a Secretaria e Seção Administrativo-financeira os trâ- 
mites para o cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Belém(PA),15 de Julho de 2019. 
ALISSON GOMES MONTEIRO - CEL QOPM RG 21.174 

Diretor do FASPM 
No Impedimento de: 
HAROLDO DA SILVA COSTA - 2° TEN QOAPM RG 24.031 
Chefe da Seç. Adm. Fin/FASPM. 

Protocolo: 454972 

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 

PORTARIA 

PORTARIA N° 005/2019- TREM/FUNSAU 
O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU, 
no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto n°. 5.380, de 
12/07/2002; em razão do Contrato Administrativo n° 006/2019 - WANDA 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO, que foi cele-
brado para aquisições e instalação de aparelhos de ar condicionado para 
anteder as necessidades administrativas deste Fundo de Saúde. 
RESOLVE: 
Art. 1° DESIGNAR os militares SGT PM RG 24118 MARCOS VINICIUS 
COSTA BARATA, CB PM RG 27218 EDSON RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA 
e SD PM RG 39092 ELLEN SABRINA SANTOS DA SILVA, pertencentes ao 
FUNSAU, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão que irá 
receber os materiais adquiridos através do contrato supracitado e fiscali-
zar as condições em que for entregue os mesmos. 
Art. 2° DETERMINAR à Comissão Fiscalizadora que elabore o Termo de 
Recebimento e Exame de Material - TREM, devendo conferir e verificar se 
os materiais entregues encontram-se de acordo com as especificidades 
contidas no Termo de Referência, fazendo constar inclusive o levantamen-
to fotográfico dos materiais, e ainda anexar as Notas Fiscais ou Faturas, 
devidamente atestadas por um dos membros da Comissão Fiscalizadora, 
acompanhadas de comprovantes de realizações de despesas, para fins de 
adoção de medidas para liquidação e pagamento da despesa. 
Art. 3° FIXAR o prazo de 06 (seis) dias para a conclusão do referido Ter-

mo. 
Art.4° Esta Portaria entraráem vigor na data de sua publicação. 
REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
Belém-PA, 16 de julho de 2019. 
JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18065 
Diretor do FUNSAU 

Protocolo: 455136 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO N° 004/2019 - PROCESSO DE 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

O Diretor do FUNSAU, no exercício de suas atribuições, resolve concor-
dar com o Encarregado do Processo de Reconhecimento de Dívida, no 
sentido de que o Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU, 
possui débito com a empresa CONECTA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO 
LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 05.620.382/0001-70, pela efetivação dos 
pagamento de valores residuais de reequilíbrio econômico e financeiro 
referentes aos anos de 2014,2016 e 2017, nos Contratos Administrativos 
n° 043/2012-FUNSAU e n° 044/2012-FUNSAU pela prestação de serviços 
especializados e contínuos de limpeza e conservação em áreas adminis-
trativas e hospitalares, respectivamente nas dependências do FUNSAU e 
Unidade do Corpo Militar de Saúde - CMS, o qual foi prorrogado por meio 
dos seus termos aditivos, no valor de R$ 11.130,42 (Onze mil, centro e 
trinta reais e quarenta e dois centavos) referente ao Contrato n° 043/12 e 
de R$ 84.775,20(Oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais 
e vinte centavos) referente ao contrato n° 044/12, totalizando o valor de 
R$ 95.905,62(noventa e cinco mil, novecentos e cinco reais e sessenta e 
dois centavos). 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Belém-PA, 16 de julho de 2019. 
JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JUNIOR- CEL QOPM RG 18065 
Diretor do FUNSAU 

Protocolo: 455041 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ 

CONTRATO 

CONTRATO N° 90/2019 
Exercício: 2019 
Objeto: Aquisição de pneus para viaturas do serviço operacional e admi- 
nistrativo do CBMPA. 
Valor: R$ 234.761,00 
Pregão Eletrônico n° 16/2018-CBMPA 
Data Assinatura: 16/07/2019 
Vigência: 16/07/2019 à 16/07/2020 
Programa de Trabalho: 06.182.1425.8282 
Natureza de Despesa: 339030 Fonte: 0306007052 
Contratado: PARÁ PNEUS FORTE LTDA, CNPJ: 15.813.591/0002-74 
Ordenador: Hayman Apoio Gomes de Souza - CEL QOBM 

Protocolo: 454983 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ 

PORTARIA 

PORTARIA N° 097/2019-DGPC/PAD/DIVERSOS, 
DE 04 DE JULHO DE 2019. 

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8°, da Lei Complementar n° 022/94... 
CONSIDERANDO: os termos do memorando N° 002-090-19/2019-PAD/ 
DGPC, de 02/07/2019, subscrito pela Presidente da Comissão, por meio 
do qual solicita prorrogação de prazo para conclusão do Processo Ad-
ministrativo Revisional n° 090/2019, de 29/05/2019, publicado no DOE 
33.895, de 13/0.6/19, para revisar a decisão exarada através do Processo 
Administrativo Disciplinar no 031/2012-GAB/DGPC de 26/10/2012, publi-
cada no Diário Oficial n° 32.278 que ensejou a demissão do então servidor 
NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS. 
RESOLVE: 
I - Conceder 60 (sessenta) dias de prorrogação de prazo, para conclusão 
do Processo Administrativo Revisional instaurado através da PORTARIA 
N° 090/2019-DGPC/PAD de 29/05/2019, publicado no DOE 33.985, 
de 13/06/19, para revisar a decisão exarada através do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 031/2012-DGPC/PAD de 26/10/2012, 
publicada no Diário Oficial n° 32.278, a contar de 12/08/2019; 
II - À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên- 
cias de alçada para o cumprimento do presente ato. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS 
Delegado Geral da Polícia Civil 

PORTARIA N° 098/2019-DGPC/PAD/DIVERSOS, 
DE 08 DE JULHO DE 2019. 

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8°, da Lei Complementar no 022/94... 
CONSIDERANDO: a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 
n° 032/2018-DGPC/PAD, de 20/12/2018, publicado no Diário Oficial n° 
33.782, de 16/01/2019, em desfavor dos servidores DPC ANTONIO JOR-
GE MORAEIS GONÇALVES e IPC ANTONIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES 
TAVARES; 
CONSIDERANDO: a necessidade de efetuar a substituição dos membros 
da Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do 
citado procedimento; 
RESOLVE: 

I - DESIGNAR os servidores LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA, LENA 
JANNE BOTELHO DE ALMEIDA e ALBERTINO DOS SANTOS FILHO - Dele-
gados de Polícia Civil para atuar na Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar no 032/2018-DGPC/PAD, de 20/12/2018, publicado no Diário 
Oficial n° 33.782, de 16/01/2019, respectivamente como Presidente, Pri-
meiro e Segundo Membros, em substituição às servidoras LENA JANNE 
BOTELHO DE ALMEIDA, IVONE FERNANDES SHERRING e SIMONE EDO-
RON MACHADO ARAÚJO - Delegadas de Polícia Civil, a contar deste ato, a 
fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios; 
II - À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên- 
cias de alçada para o cumprimento do presente ato. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS 
Delegado Geral da Polícia Civil 
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