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CONTRATO N" 041/2O20.PMLJ

CONTRATO DE FORNECIMENTO
PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA MUNICIPAL DE

nssrstÊrucn socrAL DE LARANJAL Do
JARI, COMO CONTRATANTE, E A
EMPRESA G. ZANOTTO EIRELI . EPP,

COMO CONTRATADA, NA FORIúA

ABAIXO ESTABELECIDA,

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como CONTRATANTE, a
SECRETARIA MUNICIPAL OE rcSISTÊXCN SOCIAL . SMAS, AÍAVéS dO FUNDO MUNICIPAL OC ISSSTÊUCII
SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, CNPJ n, o 

1 3.829.032/0001-46, situada na Avenida Liberdade n0

804, baino Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, representâda pela sua Secretária Sra. Maiara Caldas Chagas.
brasileira, portadora do RG n" 326.249/AP e CPF no 937.'lô1 .252-53, residente e domiciliada na cidade de Laranlai do
Jari, doravante denominado CoNTRATANTE, e do outro lado como CoNTRATADA, a empresa G. ZANOTTo EIRELI .

EPP com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 01.102.99910001-42, com sede na Rua Goiás, no

1118. Bairro: Centro, Cidade: Laranjal do Jan - AP - CEP68.920-000, neste ato refresentada pelo Sr.Gilmei Zanotto, RG
n" 1690249 SSP-PA, CPF n" 437.878.512-91, domiciliado Laranlal do Jari - AP, celebram o presente Contrato mediante
as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelêcem:

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituição Federal;

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei n0 8.6ô6, de 21 de junho de 1993, e altêraçoes posteriores;

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto n0 10.024, de 20 de setembro de 2019i

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 3.000,00 (três mil) KITS MATERIAL DE LIMPEZA - para atender as
familias em situação de vulnerabilidade social do Municipio de Laranjal do Jari, Programa CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social, pelo periodo de 03 meses, conÍorme descrito no Anexo I do edital do Pregâo Eletrônico 03912020-

SEIVAP/PIVLJ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA vIGÊNclA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 03 (tÍês) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser
pronogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enÍrentamento dos eÍeitos da situação de
emergência de saúde pública, conforme o art. 4o-H da Lei n" 13.979/2020.

cúusulA TERCETRÂ - DAs coNDtçôEs DE RECEBIMENTo DO oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIIVIENTO PROVISORIO - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e Íiscalização do
contrato, para efeito de posterior veriÍicação de sua mnÍormidade com as especiflcaqóes conslantes neste
lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2 deste
Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - 0s produtos seÍão recêbidos deÍinitivamente no prazo de 10 dias, contados
recebimento provisório, após a veriÍicação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

CúUSULA QUARTA: Do PRAZo E Do LocAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratadâ
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l= (rxl100) l= (6/100)

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 60/o

| = 0,00016438

CúUSULA sExÍA . DA VALIDADE DO PRoDUTo:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data dê validade dos períodos estipulados pelo Código de
Defesa do Consumidor.

cúusulA sÉTrMA. DA FtscAltzAÇÂo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamênte designado
para tanto, ao qual mmpetirá velâr pela perferta êxecuçâo do fomecimento, em conformidade com o previslo no Anexo I

do Edital do Pregão Eletrônico n" 039/2020, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A Íiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade 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 Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condi@ês contratuais, os acréscimos ou supressões que
Íizerem necessánas ao objeto do presente Contrato, até 25 7o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
Contrato.

(.
7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anteÍior, medianle acordo entre as partês. \
cúusulA otTAvA. oBRTGAçôES DA cotirRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o obleto, conforme êspeciÍicações, prazos e condiçóês estabelecidas no Edital
e seus anexos;

4.2. O local da entrega deveÉ ser na Rua Liberdade, n0 804 - Agreste Laranjal do Jari/Amapá. CEP: 68.920-000, de

segunda a sexta-feira entre as 08h00min e as 12h00min horas e 'l4h00min as 18h00min.

cúusulA outNTA: DAS coNDtçôEs DE pAGAMENTo:

5.'1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contâdos da apresentação da nota Ílscal eletrônica no protocolo
do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento DeÍinitivo do objeto contratado.

5.2. As notâs fiscais que apresentarem inconeçoes seráo devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento oconerá em 10
(dez) dias úteis apos a data de sua apresentaçà: vâlida.

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

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/Íâtura o nome do Banco e os números da agência e da conlaronente
para efeüvação do pagamenlo.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado ênquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplêncaa, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fârá mediante a apíesentação dos documenlos de regulandade junto ao lnstltuto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento Íicârá retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de alguma Íorma para
tanto, Íica convêncionado que a taxa de atualização Íinanceira devida pela CONTRATANTE, êntre a data acima reíerida e
a conespondente ao efetivo adimplemênto da parcela, seÉ mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagamentoi

VP = Valor da parcela a ser paga; e
| = lndice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

T
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8.2. Acompanhar e Íiscalizar, atraves de servidor ou comissâo especialmente designada, o cumprimento das obrigaçóês
da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualiÍicativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu criténo, exijam medidas conetivas por parte desta,

8,3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou rnegularidades veriÍicadas no ob.jeto Íomecido,
para que seja substituido, reparado ou conigido;

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

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dêntro das normas
do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no

edital e na licitaçáo;

8.7. A Administração não rêspondeÉ por quaiEUer compromissos assumidos pela C0NTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquêr dano causâdo a lerceiros em
deconência de ato da C0NTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúusuLA NoNA. oBRtcAçôEs DA CoNTRATADA

9.1 Realizar o fomecimento dos produtos, no pEEo e condições definidos no Edital e Termo de Rêferência (Anexo l),

além das obrigaçoes assumidas na pÍoposta Íirmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente
de transcriçã0, faz parte integrantê e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fomecer 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 representála perante a Contratante. Qualquer alteração do responsável pelo

fomecimento dos produtos do prêsente objeto deverá ser comunicada por escnto e aulorizada previamente pelo

responsável pela 1is caliz4àq

9.4. Fomecer os produtos reíerentes ao objeto desta licitaçâo dêntro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com
observância às recomendaçoes aceitas pela boa técnica, normas e legislaçôes;

9.5. Aceitar a Íiscalização e o acompanhamento do fomecimênto pela Contratante, devendo comunicar imediatamente,
por intermáJio do Íiscal do contrato, todâ ê qualquer inegularidade, alteração ou dificuldade que impossibilitê a execuçâo
do contrato;

9.6. Realizar o fomecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem intenupções, garantindo o perÍêito

desempenho deste;

9.7. Manter, duÍante a execuçâo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçÕês de
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas deconentes do fomecimenlo do objeto licitado,

tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizaçôes; e) vales-reÍeição; f)
vales{ransporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemoi

9,9. Responder pelos danos causados diretamente à Administraçáo do CONTRATANTE ou a têrceiros, deconentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Íiscalização ou ao
acompanhamênto pelo CONTRATANTE;

9.10. Respnder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licrtado e outros bens de propriedade

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

9. 11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, Íiscais e comerciais resultantes da adJUdicação;

9.12. Assumir, tamtÉm, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecrdas na legislação especiÍica
de acidentes do trabalho, quando, em oconência da esçÉcie, Íorem víümas os seus empregados quando do Íomecimento
do obieto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontrâtar ou transfenr a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem prévio

consêntimento por escnto dâ Contratante, sob pena de inconer nas penalidades nele previstasi

9.14. Assumir todos os gastos e despesas deconentes, diretâ ou indiretamente, da exêcução e entrega do presente

objeto;
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9.15. Rêsponsabilizar-se ressarcindo todo e quâlquer dano câusado à Contratante ou a terceiros, em deconência de ação
ou omissão de seus emprEados;

9,'16. Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por foça da contratação;

9.17. Apresentar, semprê que solicitado pelo gestor do mntrato, no prazo máximo êstipulado no pedido, documentação
reÍêrente às condiçoes exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vlcios e danos deconenles do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

9.'19. Zelar pela boa e Íel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúusuLA DÉcrMA. DA DorAçÃo oRçAMENTÁRA:

10.1- As despesas decorÍ€ntes da contrataÉo conerão à conta da seguinte dotação:

DESCRTÇÃ0 ESPECIFICAÇÃO

[Jnidade Gestora 14219 - Fundo Municipal dê Assistência Social

Função 08 - Assistência Social

Subfunçâo 244 - Assistência Comunitária

Proqrama

Ação

Natureza de Despesa 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para DistnbuiÇão Gratuita

Fontê 13'l't.9919 - CoVrD-19

0019 - Assistência Social R sável e Trans rente ra Todos

2041 - Man do Fundo lVunici al de Assistência Social

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do vALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de R§ 't49.970,00 (Cento e quaÍenta e nove mil novecêntos e

setenta reais)., relativo ao valor total do item mencionado na cláusula pnmeira e conforme flxado na proposta da
vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:
12.1. Ficará impêdida de licitar e contratar com a Uniâo, Estado e Municípios, pelo pnazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizos das multas previstas neste lnsttumento e das demais cominações referidas no Art. 87, lV da Lei n0 8.666/93, no

12.2. A sançâo de que trata o subitem antedor poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal
no 8.666/93, confoÍme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio dê previa e ampla defesa:

a) - âdvertência;

b) - multa de 0,2ok (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por oconência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, atê 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 comunicâda oÍicialmentêi

c) - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias conidos, contado da comunicação oÍicial;

)!:!

que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo deteÍminado, não retirar a Nota dê Empenho;

c) apresentar documento Íalso ou Íizer declaração Íalsa;

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

e) não mântiver a proposta, injustiÍicadamente;

f) Íalhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraudê fiscâ|.
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CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA. DA RESCISÂo:

13. 1 - 0 presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencâdos nos ârtigos 77 ê78 da Lei no 8.666/93, e nas
formas prêvistas no art. 79 da mesma Lei.

CúUSULA DECII,A QUARTA- Do LIVRE AcEsso

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livÍê acesso aos documenlos e regtstros contábeis da empresa, reÍerentes
ao objeto contratado, parâ os servidores do ôrgáo ou entdade pública concedente e dos órgãos de controle intemo e
extemo, conÍormê art.43 da Portaria lnterministenal n0 424, de 30 de dezembro dê 2016.

cúusuLA DÉctMA eurNTA. Do FoRo E DA puBLtcAçÂo:

14.'1 - As questoes deconentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
seÍão processadas e .iulgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do JarilAP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extftrto do prêsente contrato no Diário Oficialda União, mnfoÍme determina a Lei n" 8.666/93.

'14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para que surtam um so efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das paÍtes, CONTRATANTE
e C0NTRATADA, ê pelas testemunhas abâixo.

Lâranjal do Jâri-AP, 19 de outubro de 2020

MA GÁS
SE IA DA

0ec.214.202o/GAB/PMLJ

Zano
7.878.512-91

Titul ministrador

G. ZANOTTO EIRELI . EPP

CNPJ: 01. 1 02.999/0001-42
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