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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SEcRETARta MuNtcrpaL oE AsstsrÊNctA soctAL

DEpaRÍÂMENÍo DE coNTRATos E coNvÊNtos

CONTRATO NO ()4()/2O20.PMLJ

CONTRATO DE FORNECIMENTO
PARCELADO OUE ENTRE SI CELEBRAM A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCA SOCIAL DE LARANJAL DO

JARI, COMO CONTRATANTE, E A

EMPRESA R. J. COSTA EIRELI, COMO

CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABELECIDA,

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no Ílm assinados, de um lado, como CONTRATANTE, a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . SMAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, Pessoa Juridica de Direito Público lntemo, CNPJ n. 0 13.829.0320001-46, situada na Avenida Liberdade no 804,

bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jan-AP, representada pela sua Secretária Sra. Maiara Caldas Chagas,

brasileira, porladora do RG no 326.2491AP e CPF no 937.161.252-53, residente e domiciliada na cidade cie Laranjal do

Jari, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa R. J. COSTA EIRELI

(MZS EMPREENDIMENTOS) com personalidade juridica de direito privado, inscnta no LINPJ n0 14.487.436/0001-61, com

sede na Av Manoel Eudoxio Pereira, no 1908-4, Baino: Centro, Cidade: lVacapá - AP - CEP: 689000-02'1, neste ato

represenlada pela Sra Ruana Juca Costa, RG n0 15068'l , CPF n0 006.772.142-78, domiciliado Í'/acapá - AP, celebram o

presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condiçóes, que mutuamenle outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituiçâo Federal;

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei no 8.66ô, de 2'Í de junho de 1993, e alteraçÕes posteriores;

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto no 10.024, de 20 de setembÍo de 2019;

CúUSULA PRIMEIRA - DO oBJETO:

1.'1. O presente conlrato têm por objeto aquisição de 3.000,00 (três mil) CESTAS BÁSICAS - como auxi o

alimentação a serem fomecidas, sob demanda, aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social, pelo periodo de 03 meses, conforme descrilo no Anexo I do edital

do Pregão Eletónico 040/2020-5EI\,iAP/PMLJ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 03 (três) meses, contada a partir da data de sua assinatura,

podendo ser proÍrogâdos por periodos sucessivos, enquanto pêrdurar a ngcêssidade de enÍrentamento dos

efeitos da situação de emergência de saúde pública, conÍorme o art.40-H da Lei n0 13.979/2020.

CúUSULA TERCEIRA- DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do ob.ieto deste intrumenlo compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBII/ENTO PROVISóR;O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e

Íiscalizaçâo do contrato, para eíeito dê posterior verilicagâo de sua conformidade com as especificaçÓes

constantes neste lnstrumento e na proposta que oconerá por ocasião da entregê dos produtos no local

indicados no item 4.2 deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos seráo recebidos definilivamÊnte no prai'o Ce 10 dias,

contados do recebimento provisório. após a veriÍicaçáo da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

CúUSULA OUARTA: DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a paÍtir do recebimento da Nota de Empenho pela

Contratada.
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I = 0,00016438l=(il/100) l=
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Í6l100)
365

CúUSULA SEXTA . DA VALIOADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos Íomecidos deverão estaÍ dentro da data de validade dos periodos estipulados pelo

Código de Defesa do Consumidor.

cúusuLA sÉTtMA - DA FlscALlzAçÂo o0 cot'trRAto:

7.1. A fiscalização da execução deste contrato será exercida por agente do CoNTRATANTE, devidarnente

designado para lanto, ao quaÍcompetiÉ velar pela perfeita execução do íomecimento, em conformidade com o

pr.ü".to no Anexo Ido Edital do Pregão Eletrônico no 040/2020, na proposta da CoNTRATADA e neste

instrumento.

7 ,2. A fiscalizaçào será exercida no interess€ da Administração e nál exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer inàgularidades, e, na sua oconência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

quá se Ílzerem necessárias aõ objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valoí inicial

atualizado deste Contrato.

7.4. E Íacultada a supressão além do limite estabelecdo no item anterior, mediante acordo entÍe as paÍtês'

4.2. O local da êntrega deverá ser na Rua Libêrdade, no 804 - Agreste Laranjal do Jarí/Amapá. CEPI 68.920-

000, de segunda a sexta-feiÍa entre as 08h00min e as 12h00min horas e 14h00min as 18h00min.

cúusulA eu|NTA: DAS coNDtçoES DE pAGAMENTO:

5.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (úinta) dias, contados da apresentaçáo da nota Íiscal eletrÔnica no

protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Detinitrvo do objeto conlratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento

ocorrerá em 10 (dez)dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pâgamento será feito mediânte crêdito aberto em contâ conente em nome da CONTRATADA, no Banco

indicado pela mesma.

5.4 A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-

corÍente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento seÉ efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçtu Íinanceira que

lhe Íor imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamenlo de

pÍeços.

5,6. O pagamento se fará mediante a apresêntação dos documentos de reguiaridade junto ao lnstituto Nacional

de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantiâ por Tempo de Serviço/FGTS, sêm as quais o pagamento Íicará

retido.

5.7, No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorndo de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa dê atualizaçáo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a .

data acima referida e a conespondênte ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
0nde:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias enlre a data prevista para o pagamento e a do efeivo pagantento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = indice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
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cúusuLA otTAvA. oBRrcAçôES DA CoNTRATANTE

8.1 - Receber provisória e deÍinitivamente o objeto, conÍorme especificaçóes, prazos e condiçoes estabelecidas
no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e íiscalizar, através de servidor ou comissáo especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualifcativo, anolando em registro própno as

íalhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exüam medidas

conetivas por parte desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impeíeiçoes, falhas ou inegularidades veriÍicadas no objeto

fomecido, para que seja substituído, reparado ou mnigido;

8.4. AtestaÍ as notas íiscais/íaluras, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhaÍ seus serviços dentro das

normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a sêr contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições

êstipuladas no êditâl e na licitâção;

8.7. A Administração náo 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 deconência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, preposlos 0u

subordinados.

CúUSULA NONA. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condiçôes deÍinidos no Edital e Termo de ReÍerência

(Anexo l), além das obrigaçóes assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que,

independentemente de transcriçáo, Íaz parte integrante e complementar deste Contrato, no que nâo o contrarie;

9.2. Fomecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidenles

direta ê indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontosi

9.3. lníormar o nome do responsável para representála perante a Contratante. Qualquer alteraçáo do

responsável pelo fomecimento dos produtos do presente objeto deveÉ sêr comunicada por escrito e autonzada

previamente pelo responsável pela fiscaltzação;

9.4. Fomecer os pÍodutos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos

com observância às recomendaçôes aceitas pela boa técnica, normas e legislaçôes;

9.5. Aceitar a Íiscalizaçáo e o acompanhamento do Íomecimento pela Contratante, devendo comunicar

imediatamente, por intermédio do Íiscal do contrato, toda e qualquer inEularidade, alteração ou diÍiculdade que

impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o fomecimênto do presente objeto de forma meticulosa, sêm intenupçoes, garantindo o perÍeito

desempenho dêste;

9.7. lvlanter, duranle a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obngações assumidas, todas as

condiçoes dê habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorÍentes do fomecimento do

objeto licitado tais como: a) salários; b) úguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuiçoes; d)

indenizaçOes; e) vales-refeição; Í) vales{ranspoie; e g) outras que poÍventura venham a ser criadas e exigidas

pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CoNTRATANTE ou a terceiros'

decorrenies de sua culpa ou dolo quando da entÍega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade à Íiscalização ou ao acompanhamento pelo C0NTRATANTE;

9,10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao obieto licitado e 
.outros. 

bens de

propriedad'e Oo COrufnlfÂnff, quando estes tenham sido ocasionados por empregados oredenciados para a

entrega do objeto;

9.1 1. Assumir a responsabilidade pelos êr)cargos sociais, llscais e comerciais resultantes da adjudicação;
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9.'12. Assumir, tamtÉm, a responsabilidade por lodas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

esp€clfica de acidentes do trabalho, quando, em ocorência da es6Écie, forem vítimas os seus empregados

quando do fomecimento do objeto, ainda que írconlecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do pÍesente obieto, sem

prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de inconer nas penalidades nêle previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas deconêntes, direta ou indiretamente, da execução e entrega do

presente objeto;

9.15. ResponsabilizaÊse ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, em

decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

g.16. Guardar sigilo absolulo sobre as inÍormações que vier a ter conhecimento por força da contrataçáo;

9.17. Aprêsentar, sempre que solicitâdo pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido,

documentação reíerente às condiçoes exigidas no instrumenlo contratuâl;

9.18. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decoÍentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e

26, do Código de DeÍesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de '1990);

9.19. Zêlar pela boa e Íiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir Íielmente as obÍigaçoes deste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA. DA DOTAçÃO ORçAMEI.ITÁRIA:

10.1- As despesas decoÍentes da contrataÉo conerâo à conta da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO

14219 - Fundo Munici al de Assistência Social

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

0019 - Assistência Social I e Tran te para Todos

2041 - Man do Fundo de Assistência Social

33.90.32 - Materiâ|, Bem ou Servi Gratuita

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

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

e) não mantiver a proposta' injustificadamente:

0 falhar ou fraudar na execuçáo do contrato;

g) compoÍtarse de modo inidôneo;

h) cometer fraude Íiscal.

--.1

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO VALOR

11,1 - A Contratante pâgaÉ à Contratada, o valor total de R$ 449'490,00 (Quâtrocentos t,!-'?f1t1^:,lo*
mii quatrácentos e novinta reais), relativo ao valor total do.1em mencionado na cláusula pnmelra e c0nÍ0rme

íi.Oà: ná proport, da vencedora, iâ inàfriOrt as taxas, lÍtulos incidentes e deduzido o desccnto, se houver'

concedido pela C0NTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:

12.i. Ficarâtimpedida de ticitâr e *niàLi ã0. ãÚ.iao, Estado e Municipios, pelo prazo de ate 05 (onco) anos'

sem oreiuizos das multas previstas neiie lnstrumento e das demais cominaçôes reÍeridas no Art. 87 lV da Lei

;; à.ááá/91 ;ú" coubei, garantido o direito previo da ampla defesa' a licitante que:

a) deixar de entregar a àocumentação exigida no Edital;

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

Unidade Gestora

DESCRI Ã0

Fun ão

Subfun

P tama

Natureza de Des

1311.9919 - COVID-19Fonte
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12.2. A sançáo de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamênte com as multas previstas na Lei

Federal,no 8:66683, conÍorme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio de prévia e ampla deÍesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2% (zero vírgula dois por cênto) por dia de atraso e por oconência de fato em desacordo

com o proposto e o estabeleiido 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 conidos, uma vez comunicada oÍicialmente;

c) - multa de í0% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçâo total do objeto

conlratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias conidos, contado da comunicação ofrcial;

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA RESCISÃO:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no

8.666/93, e nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

CLÂUSULA DÉCIMA QUARTA- DO LIVRE ACESSO

14.1 - A contratadâ Íica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da.empresa,

reÍerentes ao objeto contrataág, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos^órgãos de

controle intemo ó extemo, conforme art. 43 da Portaria lntãrministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016'

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO E DA PUBLICAçÃO:

14.1 - As questóes deconentês da execução deste lnstrumento, que não lossâm ser dirimidas

administrativamente, sêrão processadas e jugaáas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do

Jari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que sêja'

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário oficial da uniáo, conÍorme detêrmina a Lei no

8.666/93.

j4.3 - paraÍjÍmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para que surtam ,. i *.itá às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das

partes, CONTITATANTÉ e coNTRATADA, e pelas testemunhas abaixo'

CALDA CHÁGÁS
ÀRIA DA SMAS

Dec. 21 4.2020/GAB/PMLJ

Ruana J CosÍa

'e$ã

TES

1,

EMU AS

3.
cpr: 0 \5, 66tt' tã1 -- 6>-
;t,r,,?? --92-?,

Laranjal do Jari-AP,19 de outubro de 2020'

cPF"006.772.142'78
Titular/Administrador
R- J. COSTA EIRELI

CNPJ: 14.487,436/0001-61


