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CONTRATO NO 033/2021 - PMLJ

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOs

qUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COMO

CONTRATANTE, E A EMPRESA EDEVALDO

DUTRA OE ALBUQUERqUE 319178362A7,

COMO CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como CONTRATANTE,
o MUNICÍP|O DE LARANJAT DO JARí, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa na Rua

Tancredo Neves nq 2.605, bairro Agreste, Laranjal do lari/AP, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o ne.
23.066.905/0001-60, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO
CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Laranjal do larí, Estado do Amapá,
portador da Cédula de ldentidade ne 274636 e do CPF ne 620.367.a52-O4 e de outro lado, a empresa EDEVALDO

DUTRA DE ALBUqUERQUE 31917A362A7, inscrita no CNPJ ne 28.688.965/0001 38, com sede na Av Tancredo Neves,
ne 1522, Bairro: Centro, CEP: 68920-000; Laranjal do Jari/AP. neste ato representada pelo Sr. EDEVALDO DUTRA DE

ALBUqUERqUE, portãdor da Carteira de ldentidade n.e 437011 e CPF n.e 319.178.362-81, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.e 208.075/2021 e em observância às

disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, pela Lei ne 8.666, de 2L106/7993, legislação correlata,
resolvem de comum acordo e na melhor Íorma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e

condições a seguir:

FUNDÂMENTO LEGAL:

Constituição Federal;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002j
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSULA PRIMEIRA . Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de confecção de grades, portões e corrimão para

acessibilidade, a fim de atender as necessidades da Secretâria Municipal de Desenvolvimento e lnfraestrutura - SEINF,

de acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo ldo Edital do Pregão Eletrônico
037/2021-SEMAP/PMU.

cúUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da dãtã de sua assinatura, podendo

ser prorrado por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, lnciso ll dã Iei ne 8.666/93 e alterações.

cúusurA TERcEtRA - Do tocat Dos sERvrços:

3.1 os serviços serão executados de acordo com o solicitado e espeficado pela os da SEINF.

cúUsUtA QUARTA: DO HORÁRIO E DO LOCAL DE ENÍREGA:

4.1., Os serviços deverão ser executados e entregues de acordo com o especificado no Anexo I do Edital, acompanhado
por servidor do setor técnico (secretaria Municipal de Desenvolvimento e lnfraestrutura - SEINF), devidamente

instituído para recebimento, no horário de 8:30 às 17:00 horas.

4.2. Os serviços serão recebidos em horário de expediente das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs após

comprovação e verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação.
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cúusuta eurNTA: DAs coNDrçÕEs DE PAGAMENTo:

5.1. o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do ob.ieto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 10
(dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco
indicado pela mesma.

5,4. A licitante vencedora indicârá na nota Íiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da contâ-corrente
para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidâde ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentâção dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Íempo de Serviço/FGTS, sem âs quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que ã tâxa de ãtualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a âplicâção da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre â dâta prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

l= (6/100)

365

100 I = 0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúU5ULA sEXTA . DA GARANTIA:

6.1. O ob.ieto deste certame terá garantia de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento do serviço.

cúusuLA sÉflMA - DA FrscAuzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado
para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne 037/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsa bilid ad e da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA ficâ obrigâda a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
Contrato.

7.4. É Íacultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúUsUtÂ oITAVA . oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições estâbelecidas no
Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas

detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fâtos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte

de5ta;
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8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre,imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
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fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas Íiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todâs as fâcilidades para que â CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas
do contrâto;

8.6. Efetuar o pagãmento à empresa a ser contrâtada de ãcordo com o preço, os prazos e as condiçôes estipuladas no
edital e nã licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da CONÍRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúUsUI.Â NoNA . oBRIGAçÔES DA CoNTRATADA

9.1 Realizar os serviços, no prazo e condiçôes definidos no Edital e Termo de Referênciã {Anexo l), além das

obrigações assumidas na proposta firmada pela contratadâ e dirigidã ã Contratante, que, independentemente de
transcrição, faz parte integrante e complementãr deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidentes direta e

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer alteração do responsável
pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escrito e autorizada previamente pelo

responsável pela fiscalização;

9.4. Executar os serviços referentes ao objeto destã licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar
imediatâmente, poÍ intermédio do fiscal do contrãto, toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que

impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar os serviços do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito
desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto
licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-

refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao

acompânhamento pelo CONÍRATANTE;

9.L0. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ão objeto licitado e outros bens de propriedade

do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscâis e comerciais resultantes da adjudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabâlho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do

fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do cONTRATANTE;

9.13. Não subcontÍatar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem

prévio consentimento por escrito dâ Contratante, sob penã de incorrer nas penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, diretã ou indiretamente, da execução e entrega do presente

objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, em decorrência de

ação ou omissão de seus empregados;

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da contratação;

9.17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido,
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documentação referente às condiçôes exigidas no instrumento contratualj

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os anigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratadosl

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúUSUTA DÉcIMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

7.1. L0.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA - Do VALOR

L1.1 - A Contratante pagará à Contratada, nos termos da homologação do resultado pelo Prefeito deste Município, o
valor total de RS 297.500,00 (Duzêntos e noventa e sete mil e quinhentos reais), relativo ao valor total do item
mencionado na cláusula primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes
e deduzido o desconto, se houver, concedido pela coNTRATADA.

cúUsUtA DÉcIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estãdo e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art. 87, lV da Lei ne 8.666/93,
no que couber, Barantido o direito prévio da ampla defesa, â licitãnte que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinãdo, não retirar a Nota de Empenho;

c) apresentar documento falso ou fizer declarâção falsa;

d) ensejãr o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver â proposta, in.iustificadamente;

f)falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude Íiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada .iu nta mente com as multas previstas na Lei Federal

ne 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de O,2Yo (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multâ de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,

recolhida no prazo de L5 (quinze) dias corrid05, contado da comunicação oficial;

cúUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:

1.3.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, e
nas Íormas previstas no art. 79 da mesma Lei.

cúUsUtA DÉCIMA QUARTA - DO LIVRÉ ACESSO

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,

referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos óÍgãos de

controle interno e externo, conforme art.43 da Portaria lnterministerial n9 424, de 30 de dezembro de 2016.

(Jrgao/UO 12000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos-SEINF

Ação 15.451.«)25: 2028 - Manutenção das Ativ. da Secret. de Obras e Serviços Publicos

Fonte 0010000

€ ltÜ ^)t» 4ffi-,ro,. Ir

Elemênto de Despesa: 3390.39,00,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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cúusurA DÉcrMA qurNTA - Do FoRo E DA puBucAçÂo:

14.L - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam 5er dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas nâ Justiça Estadual, no Foro da comarca de Laranjãl do Jari/AP, com exclusão de
qualquer outro por mâis privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município. conforme determina a Lei ne

8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, I ou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, pois de li as, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemun ãs abaixo.

Laranjal do Jari-AP, 08 de julho de 2021

Pre ranjal do Jarí

coN ANTE

Edevaldo Dutra de Albuquerque
CPF ne 319.178.362-87

EDEVALDO DUTRA DE AI.BUQUERQUE 11917436247
CNPJ: 28.688.965/0001-38

CONTRATADA
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