
Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará

Palácio MunicipalCap. Noé de Carvalho

Gabinete do Prefeito

CONTRATO No : 08612017/PMSIP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 1347 I2OI7 IGABiPREF.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA IZAF,FjL Do pARÁ - CNPJ sob o no: 05.171.699100l-76, sediada na Avenida Francisco

Barão do Rio Branco, no 1060, Bairro Centro, Santa lzabel do Pará, Estado do Pará, através do

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representado pela Sra. ELEN CRISTINA DA CRUZ

ALVES, neste ato designada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ABS CONST' FAB'

coMÉRcIo E sERVIÇos E MANUTENÇÃo EIRELT-ME, inscrita no cNpJ no:

21.197.303/0001-16, por intermédio do seu representante legal o Sr. Aldeciro Borges de souza,

portador da Carteira de Identidade no: 2483836 PC/PA e do CPF no 462.622,292'T2,localizadana

Rua Décima,. no: 56, Bairro: Novo Marituba-PA, Cep: 67'200-000, neste ato denominada

CoNTRATADA celebram o presente contrato, do qual serão as partes integrantes o edital do Pregão

presencial sRp no 00glzot7-005 a proposta apresentada pela coNTRATADA, sujeitando-se o

CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas disciplinares das Leis n" 8.66611993 e 10.52012002

e alterações posteriores, mediante ás cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de material permanente (mobiliario) carteira escolar

universitária e conjunto infantil de acordo com o que determina a legislagão vigente, quando deles o

Fundo Municipal de Educação necessitar'
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1.2 Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constantes da Proposta

apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial SRP No: n" 00912017-005 são meramente

estimativos,náo acarretando á Administragão do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua

execução e pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1- Este contrato fundamenta-se na Lei no 8.666193, de 21 de Junho de 1993 e na Lei no 10.520, de 17

de Julho de 2OO2 e suas posteriores alterações, bem como na licitação na modalidade PREGÃO

PRESENCIAL SRP, n' : 912017 -005.

CLÁUSULA TERCEIRA- DoS ENCARGOS, OBRIGAÇÔNS N RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA

3"1- Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no processo

licitatório n" 009/2017-005 e neste termo contratual'

3.2- Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do

CONTRATANTE ou a terceiros, quando do desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste

contrato;

3"3- Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenho e respectivas

notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4- Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato,

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado paÍa a

consecução do fornecimento, bem como o custo de transporle, inclusive seguro, carga e descarga,

comendo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5- Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilidades e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato,

dECOTTCNtE dE PRE,GÃO PRESENCIAL SRP N' 9I2OI7'005.

3"6- providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apostadas pela Contratante;
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3.7- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no §1o,

do art. 65, dalei no 8.666193 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1- A contratante se obriga a proporcionaÍ a Contratada todas as condições necessárias ao pleno

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193

e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a execugão do objeto contratual;

4.3- providenciar os pagamentos á Contratada á vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas

pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA.DA VIGÊNCIA

5.1- A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura extinguindo-se em 31 de

Dezembro de 2017,podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO

6.1- Constituem motivo paÍa a rescisão contratual os constantes dos artigos 77,78 e 79 da Lei no

g.666193, e poderá ser solicitada qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

7.1- Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe

garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

-Advertência

-Multa

-suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRAT'ANTE,

impedindo de contratar com o mesmo, por prazo não superior a02 (dois) anos;
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-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida

autoridade que aplicou a penalidade;

7,2- A multa prevista acima será a seguinte:

-Até lO% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realizaçáo e/ou

descumprimento de algumas das cláusulas contratuais;

7.3- As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4- o valor da multa a ser aplicado deverá ser recolhida como renda para o Município, ÍLo prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da datada notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descorrta-la

das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5- o pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as iregularidades que deram

causa penalidade;

7.6- A CONTRATANTE deverá notificar a GONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade

constatada, durante a prestação dos serviços, pala adoção das providências cabíveis;

7.7- As penalidades somente serão relevadas em ruzáo de circunstância excepcionais, e as justificadas

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais, e facilmente comprováveis , a critério da

autoridade competente do CoNTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco)

dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA- DO VALOR DO REAJUSTE

g"1- O valor total da presente avença é de R$ 405.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser pago no prazo

de até trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na

proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas

pelo FUNDO MLTNTCIPAL DE EDUCAÇAO e o Fr-INDO MLTNICIPAL e DES. DA EDUCAÇÃO

BASICA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestados pelo setor

competente, observadas as condições da proposta adjudicada.
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S.Z- Or sentada

pela CONTRATADA no Pregão Presencial SRP No 91201,7-005 são meramente estimativos, não

acarretando á Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

8.3- Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível â Contratada,

aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da

multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a

operação a cada mês de atraso.

cLÁusuLA NoNA- DA DorARÇÃo oRÇAMENTÁnn

9.1- As despesas contratuais correrão por conta da verba do orgamento do CONTRATANTE, na

dotação orgamentária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:94g1-FUNDo MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 3 6l OOOI z,Oz|Manutenção do Pro grama Nacional salário Educagão

12 361 OOO3 2.026 Manutengão da Rede Física Educacional

UNIDADE ORÇAMENTÁNA: 0402- Fundo Municipal Des. Da Educação Básica

123610003 1.007 Aquisição de Mobiliario Escolar e Equipamentos Tecnológicos

Natureza da Despesa' 449052

Valor Total: R$ 405.000,00

Ficando o saldo pertinente aos demais exercício a ser empenhado oportunatmente,

respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. DAS ENTREGAS

11.1- As entregas deverão ocorrer conforme as necessidades da Secretaria no prazo de

corridos após a solicitação.

á conta dos

10 (dez) dias
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cr,Áu o, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1- Este contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei no 8'66, de

2l deJunho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos , aos preceitos de direito

púbico, teoria geral de contratos e disposições de direito privado'

l2.Z-Ficaeleito o Foro da cidade de Santa lzabeldo Pará, como o único capaz de dirimir as dúvidas

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigalvemente.

12,3- Para fumeza e como prova de haverem as pafies, entre sí, ajustado e contratado, é lavrado o

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme' é assinado

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo'

Santa lzabel do Pará, 10 de Juúo de2017 '

EVANDRO BARROS WATANABE

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES

ABS CONST. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI.ME

ALDECIRO BORGES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:
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