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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 06/2022/CMX 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS ESPECIFICADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO, CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, 
ESTADO DO PARÁ, E DE OUTRO LADO, JOAB DAS 
CHAGAS DOS SANTOS 76705021268, COMO ABAIXO 
MELHOR SE DECLARA. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, ESTADO DO PARÁ, neste ato 
denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.344.819/0001-27, com sede à 
Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará, representado pelo Presidente Sr. Adair 
Marinho da Silva, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no RG nº 4568466 – PC/PA e 
inscrito no CPF nº 185.477.452-20, residente e domiciliado na Rua Oito, nº 425, Setor Bela 
Vista, CEP: 68.556-455, em Xinguara / PA, doravante denominado CONTRATANTE e de 
outro lado JOAB DAS CHAGAS DOS SANTOS 76705021268, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 42800527/0001-40, com sede na Rua Luis Pedro Zambotto, nº 30, Setor 
Tanaka, CEP.: 68-556-120, em Xinguara / PA, neste ato representado pelo senhor Joab das Chagas dos 
Santos, brasileiro, casado, empresário individual, portador da Carteira de Identidade RG nº 4887495 - 
PC/ PA e inscrito no CPF sob o nº 767.050.212-68, residente e domiciliado na Rua Luis Pedro Zambotto, 
nº 28, Setor Tanaka, CEP.: 68-556-120, em Xinguara / PA, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA, têm por justos e acordados o presente Contrato Administrativo para aquisição de 
mesas para os novos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Xinguara, que é parte 
integrante a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constante do Processo Administrativo de 
Licitação nº 09/2022/CMX, Processo Licitatório nº 09/2022/CMX,  referente ao Processo de Dispensa de 
Licitação n.º 04/2022/CMX, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares 
da Lei n.º 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Das disposições e base legal 
 

O presente contrato rege-se e tem fundamentação legal, em todos os seus aspectos, nas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA: Da Licitação 

 

O presente contrato decorre do Processo de Dispensa de Licitação n.º 04/2022/CMX, 
fundamentado no art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, por tratar-se de contratação de serviços de valor 
inferior a 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, “a”, R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 
mil reais), do mesmo diploma legal. 

 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: Do Objeto 
 

 Neste ato a CONTRATANTE contrata a aquisição de mesas para os novos gabinetes dos 
vereadores da Câmara Municipal de Xinguara conforme especificações contidas na cláusula quinta. 
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4. CLÁUSULA QUARTA: Das responsabilidades da CONTRATANTE: 

 
 Promover, no ato da entrega dos produtos na sede da Câmara Municipal de Xinguara, o 

pagamento ajustado.   
 

5. CLÁUSULA QUINTA: Das responsabilidades da CONTRATADA: 
 
Compromete-se a realizar a entrega dos produtos em consonância com as especificações 

técnicas constantes da proposta encaminhada à CONTRATANTE e inserida nos autos do Processo 
Licitatório no 09/2022/CMX.  

 
PRODUTO QUANTIDADE VALOR  

UNITÁRIO (R$) 
VALOR  
TOTAL (R$) 

MESA 80cm/60cm/120cm 
(altura/profundidade/altura) e 
espessura (chapa duplicada) de 3cm 
produzida em MDF (15mm em fibras 
de madeira, revestida em uma ou duas 
faces com laminado melamínico que 
confere ao produto boa resistência em 
sua superfície. Acabamento: Poro. 
Densidade média de 700Kgs/m3; 
Propagação de chamas entre 26 e 75; 
Um índice médio segundo a norma 
técnica NBR 9442/1986 , que varia de 
0 (propensão nula a propagação) a 400 
(propensão máxima) na padronagem 
dos demais móveis da Câmara 
Municipal de Xinguara (Nogal 
Sevilha)) com duas gavetas com 
corrediças telescópicas das mais largas 
e puxadores em alumínio de 16 cm, 
pés em rodízio de silicone de 5cm de 
altura.   

 

11 860,00 9.460,00 

 
6. CLÁUSULA SEXTA: Dos honorários, reajustamento e forma de pagamento. 

 

A CONTRATANTE, pela aquisição dos produtos especificados na cláusula quinta, pagará à 
CONTRATADA o valor global de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais), que será pago 
no ato da entrega dos produtos mediante depósito ou ordem de consignação bancária. 

 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: Do prazo, vigência, renovação. 
 

A vigência do presente contrato terá início na data de sua assinatura e término em 31/12/2022. 
 

 
8. CLÁUSULA OITAVA: Do vínculo. 
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Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá qualquer vínculo 

empregatício, correndo por conta da CONTRATADA, em decorrência dos seus serviços profissionais, os 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários quando houver. 

 
 

9. CLÁUSULA NONA: Dos recursos. 
 

Para o pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, a CONTRATANTE 
comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, obedecendo à seguinte 
dotação orçamentária, no Exercício de 2022: 

 
• 01.031.0001 – Ação Legislativa; 
• Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA. Da rescisão 
 

A rescisão do presente contrato será automática em decorrência do descumprimento de qualquer 
uma de suas cláusulas, ou poderá ser solicitada por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, 
independente do término do prazo, bastando para tanto, o pré-aviso de trinta (30) dias mediante 
correspondência escrita, obrigando-se à parte que der causa à rescisão, em qualquer das situações.  

 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do foro. 
 

Para dirimir questões suscitadas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca do Município 
de Xinguara / PA, como único e exclusivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento para que produza os 

devidos efeitos legais. 
 
 

Xinguara / PA, 06 de maio de 2022. 
 

 
 
 

_______________________________________ 
 CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA 

Contratante 
 
 

_________________________________________ 
JOAB DAS CHAGAS DOS SANTOS 76705021268 

Contratada 
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TESTEMUNHAS: 
 
1ª. Nome:_______________________________      2ª. Nome:_______________________________  

CPF: _________________________________       CPF: __________________________________ 


