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PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTo DE coiiTRAToS E coNvÊNIos

CONTRATO NS OO3/2021-SEMAP/PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

MATERIAT DE EXPEDIENTE QUE ENTRE

SI CETEBRAM O MUNICíPIO DE

TARANJAL DO 
'ARI 

E A EMPRESA

DARKIE R ARAÚ.,O, PARA OS FINS

ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento o MUNICíP|O DE IARANJAL DO JARI, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno,

CNPJ n.e 23.066.9051WLfi, situado na Avenida Tancredo Neves, ne 2.605, Bairro Agreste, CEP 68.92G0O0,

Laranjal do Jari-AP, por lntermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO E PLANEJAMENTO,

através de seu Secretario o Senhor JUNIEL LIMA VIANA, Brasileiro, casado, professor, com RG ne

105532-2ê Via/AP e CPt ne 747.678.362-04, residente e domiciliado na Rua Vinícius de Moraes, ne

964, Bairro Prosperidade, Laranjal do Jari-AP, CEP 68.920-000, doravante simplesmente denominado
como CONTRATANTE, do outro lado, como CONTRATADA, a empresa DARKLE R ARAÚJO, inscritã no

CNPJ ns 28.491.4141OOOL-5O, com sede á Av: Mendonça Furado, 1328, Bairro Centro, Macapá Estado

do Amapá, neste ato representado pela, Sra. DARKLE RODRIGUES ARAUJO , portador da Carteira
de ldentidade n.s 057952-AP e CPF n.e 342.333.692-72, doravante denominada CONTRATADA,

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.p 208.0O1,/2021-5EMAP/PMU, TeÍmo de
Adesão ne 001/2021-SEMAP IPMU e em observância às disposições do art. 37, inciso XXI da

Constituição Fêderal, Decrêto Federal n.e 7.892/2013, pela Lei ne 8.666, de 21/06/1993, legislação
corÍelata, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO,
medrante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OB.IETO

1.1. A presente aquisição tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de
Mateial Didático e de Expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração
e Plane.lamneto-SEMAP, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições e especificações
constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo CoMPTEMENTAR

2.1. O fornecimento dos materiais obedecerá ao estipulado neste Contrato, em seu anexo (Termo de

Referência), bem como ao estabelecido no ato convocatório, o qual originou o Termo de Adesão ne

001/2021-SEMAP e na proposta Íirmada pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e

2O8.OOI{2OZI-PMU, que, independêntêmente de transcrição, integram e complementam o presente

instrumento, naquilo que não ocontrariar.

cúU5UtA ÍERcEIRA - DA VI6ÊNcIA

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura

CúUSULA QUARTA. DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA
4.1. os recursos parâ a execução do ob.,eto ocorrerão à conta da seguinte dotação: Órgão:07.000-
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-5EMAP; Ação: 04.122.0010-2011- Manutenção
da Secretaria Municipal de Administração e Plãnejamento; Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 -
Material de consumo; Fonte de Recursos: 00100.00

www.larantaldoiari âp.qôv.br/contato @lâranjaldojaíi.ap.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

cúUsUtA QUINTA . Do RECEBIMENTo, PRAzo E tocAl DE ENTREGA.

5.1. Os recebimentos dos produtos objeto do presente lnstrumento dar-se-ão conforme o descrito no
artigo 73, inciso lle seus parágrafos, da Lei n.e 8.666/93, e conforme o disposto a seguir:

5.1.1. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á apenas após a verificação da conformidade
com a especificação constante no Edital e seus Anexos.

5.1.2. Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se

consignarão desconformidades com as especificações contidas no Termo de Referencia.

5.1.3. Nesta hipótese, o produto será reieitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 01
(um) dia, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 15.3 deste
lnstrumento.

5.1.4. Caso o fornecimento dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova
rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de
penalidâdes.

5.1.5. Os custos da substituição dos transportes correrão exclusivamente à conta da empresa
contratada.

5.2. No caso da entrega ser efetivada por terceiros, transportador ou semelhante, o recebimento será
conforme descrito acima. No entanto, o recebimento provisório e definitivo poderá, também, ser
efetuado concomitantemente, desde que esteja presente um representante da empresa fornecedora
e que os produtos sejam devidamente conferidos, conforme descrito acima.

5.3. O prazo de êntrega do objeto será de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento
da Nota de Empenho.

5,4. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra
danos de transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais, no Almoxarifado da

Prefeitura de Laranjal do lari, localizado à Avenida Tiradentes, 925, Bairro do Agreste, Laranjal do JarÊ

AP, de segunda a sexta-feira êntre ãs 8:00 e as 12:00 horas ou das 14:00 as 18:00 ou em outro horário
previamente combinado.

cúusutA sExrA - Do vAtoR CoNTRATUAT E DAs coNDrçÔEs DE PAGAMENTo

5.1. O valor estimado global deste Contrato é de RS 871..410,32 (Oitocêntos e setenta e um mil,
quatÍocentos e dez reais e trinta e dois centavos), conforme itens e valores unitários em anexo.

6.2. O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) diâs, após o regular
fornêcimento, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros
pela Secretaria Municipal, de Finanças.

5.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota
Fiscal/Fatura referente ao obieto regulamente executado, acompanhada dos documentos de

habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho
(CNDT);

6.2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim

como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado ocrédito.

6.3. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem
pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o

fornecimento do objeto deste certame.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer
www-larânialOglari.ao.gov. br/contato @lâranjaldojari.ap. gov. br
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÂÇÃO E PLANEJAMENTO
DEpaRÍaMENTo DE coNTRATos E coNvÊNtos

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto
gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

5.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
contratante, entre a data acima reÍerida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

I = índice de atualização financeira; I =(TX/1OO)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRtGAçÕrs oa corurnarenrc

7.1. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega do
item;

7.2. Efêtuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

7.3. Proporcionar todas as facilidades visando à disponibilização do item;

7.4. Manter funcionário, formalmente designado pela Administração para a Fiscalização contratual;

7.5. Definir em todas as solicitações o detalhamento das especificações dos itens;

Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Administração para
disponibilização dos itens pela CONTRATADA.

CúUSULA oITAVA - DAs OBRIGAçÔES DA CONTRATAoA

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SEMAP/PMU, nas quantidades e especificações
solicitadas, obedecendo os critérios estabelecidos no termo de referencia;

8.2. Prestar todos os esclârecimentos solicitados pela SEMAP/PMU relativos aos itens adquiridos,
providenciando toda e qualquer solicitação de readequação, com vistas ao atendimento das
necessidades da mesma;

8.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, Írêtes, equipamentos,
seguros, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita d ispon ibilização dos itens contratados;

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEMAP/PMU;

8.5. Providenciar para que, no ato da entrega dos itens, os mesmos estejam embalados de forma
adequada, na quantidade estãbelecida na Ordem de Fornecimento, visando evitar qualquer dano no
transporte;

8.6. Não transÍerir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa

anuência da Administração, desde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos

mesmos;

8.7. Apresentar nota Íiscal/fatura dos itens;
www.laranjaldola ri.ao.qov brlcontato @laranjãldojari.ap. gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTR.ATOS E COI{VÊNIOS

8.8. Executar a disponibilidade dos itens, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou
que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.

cúusutA NoNA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FrscAuzAçÃo

9.1.Os criterios de acompanhamento e de fiscalização do objeto deste lnstrumento a seguir:

9.1.1 Nos termos do art. 67 da Lei ne 8.666, de 1993, será designado representante da
Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do serviço e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.1.2, As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão, deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

9.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsa b ilida de da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei np 8.666, de
1993;

cúusurA DÉcrMA - DA MANUTENçÃo oo reutLíanto EcoNôMtco-FrNANcEtRo

10. 1. Em caso de alterações contÍatuâis, na forma do que dispõe o art. 65, inciso ll, alínea "d", da Lei

Federal ne 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato. Os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do
REEQUILíBRIO ECONÔMICO FlNANcElRo, quando devidamente comprovada a incidência na

economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso

fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste
caso será formalizado poTADITAMENTO;

1O,2, Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar atualização dos

valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que

se mantenha o equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes
gastos, esteja compatível com os valores de mercado;

10.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado também sofrerá

REAJUsTAMENTO, baseado na variação do ÍNDICE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA,

apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data
limite de apresentação do preço proposto pela empresa e a data em que o índice foi divulgado
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste, perante a devida
comprovação da empresa;

10.4. os valores referentes à aquisição do objeto, eventualmente, poderão ainda sofrer
AcRÉsclMos ou SuPREssÕEs, nos seguintes casos:

10.4.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de

sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porem de consequência incalculâveis,
retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso

fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos termos do art.65, inciso ll, "d" e § 5e, da Lei

8 666/93;

t0.4.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou
ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5s, da lei8.666/93;

www.laranlqldoiari.ap.qov brlconlâto @lâranjâldojari.ap.gov.br
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OEPARTAMENTO OE CONTRAÍOS E CONVÊNIOS

10.5, As alterações de que tratam as SUPRESSÔES e ACRÉSCIMOS em percentual de 25%, somente
poderão ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do
instituto do REEQUItÍBRIO ECONôMICO FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de sua
ocorrência.
11. CúU5UIA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREçOS

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de L2
(doze) meses da data de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

11.2. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do íNDICE DE

PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço
proposto e adjudicado pela Administração e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e

evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste.

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3s da Lei ns 10.192/01, o reajuste só poderá

ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze

meses da apresentação da proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim

couber.

11.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3e da Lei ns 10.192/01, e, no que com
ela não conflitarem, da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993.

11,5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno direito
qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano.

cúusurA DÉcrMA SEGUNDA - DAs vEDAçÕEs

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer ope ração fina nceira;

cúusuLA DÉcrMA TERCETRA - DAs ATTERAçÕES

13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.a

8.666. de 21 de junho de 1.993.

cúusurA DÉcrMA eUARTA - DA REsctsÃo

14.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidãs nêste contrato poderá ensejar suâs

rescisão, nos termos dos artigos 79 e 80 da lei n.e 8.666/932.

14.1.1. No procedimênto que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo quê, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de os(cinco)

dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuÍzo da possibilidade de o CONTRATANÍE

adotar, motivadamente, providênciasacâuteladoras.

14.1.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE

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

fraudá-la, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, bem como o descumprimento,
total ou parcial, de quaisquer obrigações elencadas na ordem de compra ou contrato, sujeitar

w\rw.laranlaldoja ri.ao.qov.br/conlâto @lâranialdojâri.ap.gov.bí
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15.1. A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa para o certâme, ensejar o

retardamento da execução de seu ob.ieto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato ou
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contratada às seguintes sanções:

l- Advertência;

ll - Multa indenizatória no percentual de L0% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado;

lll - Multa moratória no percentual de 0,3ô/o (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato (quando a infração implicar descumprimento
do prazo pactuado);

lV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, a critério da última;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após dêcorrido o prazo da sanção aplicada com base no
incaso anterior.

15.2. Ocorrendo descumprimento do prazo de entrega dos produtos (ainda que parcial) a contratada
estará su.ieita, conjuntamente e no mesmo ato, à advertência e multas moratória e indenizatória nos

termos do item acima.

15.3. No caso de persistência do vício poderão ser aplicadas as sanções de suspensão temporária e

declaração de inidoneidade nos termos do item anterior.

15.4. O atÍaso poderá ensejar, ainda, o cancelamento do item faltante e/ou exclusão do fornecedor da

ata de registro de preços unilateralmente por parte da Administração.

15.5. A vencedora estará sujeita à penalidade de suspensão temporária no caso de inadimplemento
habitual com relação ao cumprimento da ordem de serviço ou reincidência reiterada em atrasos na
prestação de serviços, a critério da Administração.

15.6. A aplicação das sançôes previstas nesta seção será precedida de prazo de 5 (Cinco) dias úteis
para defesa prévia do interessado.

15.7. No caso de aplicação de sanção caberá recurso ao interessado no prazo de 5 (Cinco) dias úteis
contados da data de notificação ou publicação.

15.8, A(s) multa(s) aplicada(s) a contratada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou cobrada .judicialmente, a critério da última.

15.9. Quando comprovado que o material não corresponde ao especificado no Termo de Referencia,

obrigar-se-á a empresa contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas

expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sob
pena da contratante não considerar cumprida a obrigação.

cúusuLA DÉctMA sExrA - Dos cAsos oMrssos
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONÍRAÍANTE, segundo as disposições contidas na Lei

n.s 8.666/93, na Lei n.e 70.52O|2OOZ e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as

disposições contidas na Lei n.s 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e principios
gerais dos contratos.

cúusuLA DÉcrMA sÉTrMA - DA puBUcAçÃo

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e do

Município de Laranjal do Jari no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5e (quinto) dia útil do

mês seguinte a sua assinatura, conforme preceituã o art.61, parágrafo único, da Lei ns 8.666/93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

OEPARTAMENTO DE CONTRÂTOS E CO}IVÊNIOS

CúUSULA oÉcIMA oITAvA - DO FORO

18,1. o Foro deste coNTRATo é o da Comarca de Laranjal do Jari/AP, com exclusão total de qualquer
outro que seja invocável.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de

iguâl teor ê forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Laranjal do Jari-AP,09 de fevereiro de 2021

Ju ana
. e PlanejamentoSecretário Munici

Dec. ne OO2l212l - GAB/PMU

CONTRATANTE

DARKTE RODRIGU UJO

RG: 057952-AP
Proprietária
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