de

c'
6

o
Ostado do Rira

is. C ) L.......... O

MunlLIprodeItupIrm.r
mt'o~

1______________

;

::

CON'I'RAT() Y 0409100001
O FUNDO MUNIClIAL I)E ASSISTENC1A SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE,
com sede na AVNNII)A SANl'() ANTONIO, 0. ltupirana PA, CEP 68580-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o
n 15.573.456/0001-18. representado pela Sr' MARIA I)ILEUZA RIBEIRO DA SILVA, portador do CIF 11 0
-

PA, CLI'
449.014.882-87, residente e domiciliado(a) sito zi RUA RUA GET L'LlO VARGAS, 10. Itupiranga
68580-00() e, de outro lado NOR'I1: 'FURISMO LTDA , CNPJ/MF 05.570.25410001-69 com sede sito a
TRAVLSSA IR PAI)RL PRUDFNCI() .43. L3IiLIiM PA, CEP 66010-150 doravante denominada simplesmente
-

,

-

CONTRATAI)A, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) EVANDRO FARIAS NERES JUNIOR, residente e
domiciliado(a) sito a regularmente inscrito(a) na Receita Federal do Brasil sob o CPF n° 529.994.082-34, têm
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual so partes integrantes o Edital de Iicitaço
.

na modalidade PREGA() I'RFSFNCIA L n' PI'/2() 1 9.027-FMAS SRI' e a
proposta apresentada pela
('ONFRATADA, sujeitando-se CONIRAIAN'I'[ e CONFRA'I'ADA \s normas disciplinares da Lei n° 10.520/02
e da Lei

ti

8.666/93, mcd iante as cláusulas que se seguem:

(LÁUSULA I'RIi\ILIRA

W

-

1)0 OUJE'l()

1. O presente Contraio tem Como objeto RKGISl'RO 1W I'RECOS I'ARA CONTRA'I'ACA() I)E
EMI'RESA I'ARA SI';RVICO DE A(;l:NCIAMENTO DI; VIA(;ENS, MEDIANTE FORNECIMENTo

PARCELAI)() 1)E I'ASSAGENS ALREAS, I'ARA
IREFl:ITuRA M UNICII'AL DE II'LJI'I RAN(;A.
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CLÁUSULA SI;(;UNDA 1)0 VALOR 1)0 CONIRATO
O valor deste contrato, de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais).
-

Os quantitativos indicados ia 1 1lani 1 ha de l:ormnaço de Preços constante da proposta apresentada pela
(ON lR,\TA DA no processo e na Cláusula Primeira (leste instrumento so meramente estimativos, não
acanetatlLlo a Administraç ã o do CONIRAIANIL qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

('I.AUSULA i'I;RCI;IRA
1.

.\

-

1)0 AMIAR() LEGAL

lavrai na do presente Contrato decorre da teal izaço do processo de 1 citação na modal idade

PRI :GA() PR liSl NC IA L n° l'I>/20 1 9.027-FMi\S 5 R P, realizado com fundamento na Lei n° 8.666/93 e nas
demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA 1)A EXECUÇÃO DO CONTRATO
-

A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
1.

Contratos e as disposições de direito privado, na l)rn1a do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o
inciso X 1 do artigo 55 do mesmo diploma legal.

(1I.ÁUSLLA QUIN'I'A

-

DA VI(NCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência deste Contrato será de 10/09/2019 até 31/12/2019, com validade e eficácia legal
após a publ icaço do seu extrato, tendo inicio e vencimento em (lia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o tilti no.
1.

(LÁ USULA SEXTA

-

l)OS I;NcARcos 1)0 CON'l'RATAN'I'E

('aberá ao ('ONIRAIANJI
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1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANT para a
entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto (leste Contrato;
1.3 - prestar as inft)rmaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CON1'RATA DA:
1.4 - devolver os produtos que no apresentarem condições de serem consuniidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante coiminicação a ser feita pelo Serviço de
AI moxari fado:
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONFRA'I'A I)A, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - I)OS ENCARGOS DA CONTRA'I'ADA
1. ('aberá à CONFRATAI)A:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais
com o:
a) salários;
1)) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
(1) indenizações:
e) vales-refeição;
1) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer v inc ii lo e ni pregat íc i o com o órgo;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiticados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um (Ides que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
C( )NlRA'FA N'lI
1.4 - res)eilar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados (liretamente à Administraçflo do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou (1010, durante o tornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a tscaI izaçÜo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder. ainda, por quaisquer (lanoS causados diretamente a bens de propriedade do
('ONI RA 1 ANTI:, quando esses tenham sido ocasionados por SCIIS empregados durante o fornecimento do
produto:
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e
o interesse do CONTRATANTE. no p razo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almnoxarittdo;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário: e
1.lO - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçàes assumiiidas. todas as condições de habi Iitaço e qualificação exigidas no processo objeto da
CO Ii t ra taço.

CLÁtJStJI.A OI'I'AVA - l)AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONI'RAI'A l)A caberá, ainda:
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1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
ii\o manterão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando. em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus
empreuados quando do ftnecimento do produto ou ciii conexão com ele, ainda que acontecido em dependência
do ('ONFRAl'ANT[:
1.3 - assumir todos OS encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fi.rneciiiiento cio produto. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 0u continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adiidicaço
deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRA'I'ADA, com relèrência aos encargos estabelecidos no ileni anterior, no
transfere a responsabilidade por seu pagaltiento á Administração do CONTRATAN1'F, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato, iazo pela qual a CON'I'RATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou j)assiva, para COili o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - l)AS OBRiGAÇÕES GERAIS
I)everá a CON'IRATA I)A observar, também, o seguinte:
1. 1 - expressaniente proibida a contratação de servidor pertencente ao (ltitcito de l)essoil do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expiessailicilte proibida, a veiculação de publicidade acerca (leste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONIRAIANlE: e
1.3 - vedada a subcontrataço de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA I)I::CIMA - 1)0 ACOMPANhAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONIRATANI'[. permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes
a essa atribuição.
As decisões e provickncias que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim
deverão ser sol icitadas a Autoridade Competente do órgão contratante, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
A (.'()Nl'RATAI)A deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o
Perioclo de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA I)ÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A aleslaço das faturas correspondentes ao fornecimento do l)rodulo caberá ao Fiscal devidamente
1)esiejraclo pela ( ( )NIRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA I)ftIMA SEGtJNI)A - DA I)ESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de
orçamentária(s):

(lliC

trata o objeto, está a cargo da(s) ciolaçCio(ões)

1.
2.049 - l\IANUTI:NCA() DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
3.3.90.33.00 - I'ASSA(;I:NS 1: I)I:SPI:sAs COM LOCOMOCAO
CLÁUSULA l)I CIMA TERCEIRA - 1)0 PAGAMENTO
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A CONTRAIADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fbrnecedor no
prazo de até 30 (trinta) diaS contados da apresentação dos documentos junto ao órgão contratante.
Para elito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovaço da regularidade flscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
O CON'I'RAIAN'IE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos
fornecidos não estivereni em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
O CONFRATANIN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas Pela CONTRATA I)A, nos termos deste Contrato.
Nenhum pagamento será efttuaclo à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigaçào financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação linanceira por atraso
de p1g1iCntu.
.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATA DA no tenha concorrido de
alguma liima para tanto, lica convencionado que a taxa de compensaço financeira devida pele)
CONTRAlANll, entre a data acima relricla e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a
seguinte:
Lrvl = 1 x N x VP
()nde:
EM Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Valor da l)arcela a ser paga
Indice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
(IX)
365
= (6/100)
365
1=0,0001644
1 X = Percentual da taxa anual = ó%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em filtura a ser apresentada
posi er ormente.

.

CLÁUSUlA I)lCIMA QUARtA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATo
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no ait. 65 da l.ei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do, CONI'RAIANTE, com a apresentação das devidas j iistilicativas.
CLÁUSULA l)ÉCIMA QUINTA - 1)0 AUMENTO OU SUPRESSÃO
No interesse da Aelmi nistraço do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá
Sei auiiienlaelo ou supri indo até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
paiagiatos f0 e 20. da lei n° 8.666/93.
A CON 1 RA lAl)A fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos
eue se fizeieiii lICceSsários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

011

supressões

Nenliuiii acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões lesultalite de acordo celebrado entre as partes contratantes.

"-'4--

Estado do Para
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA - I)AS PENALII)At)ES
I. Pela inexecução lotal ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defisa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, conta(lo da comunicação oficial;
1,3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 1 0%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por IiiotiV()
tià() aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de IS (quinze)
(lias, contado da comunicação oficial;
II - multa de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 1 O%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
.não aceito pelo CONTRATANTE, atender paicialituente à solicitaçào ou à Autorização de Fornecimento
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mxi mo de IS (quinze)
(lias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em 1 icitaço e impedimento de contratar com a Administração (lo
órgo contratante, por até 2 (dois) anos.
2. Uicar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla de6.sa , enquanto perdurarem OS motivos determinantes da
puniçào ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a peiialidade, a
CONIRA1A l)A
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - no mantiver a proposta, inj usti lIca(lamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.1 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - fuIluar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- no celebrar o contrato;
- (lei xar de entregar documentação exigida no certame;
2.9- apteseutiar documentação falsa.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às dentais penalidades relridas
no Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93.
Coniprovado iniped i mento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Aduiiiutistração do CONIRATANIL, em relação a uni dos eventos arrolados no itetuu 2 (lesta Cláusula, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
('ON IRA IANIF. poderào ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, (lescontando-a dos
pagamentos a serem e lèt uados.
('LÃUSULA I)ÉCIMA SÉTIMA - J)A RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
da Lei tu' 8.666/93.

flOS

artigos 77 a 80

A uescisão do Contrato poderá ser:
2,1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração (lo CONTRATANTE, nos casos
enumerados tios incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, noti ficando-se a CONTRATADA com
a anteclêttcia ininima de 30 (trinta) (lias:

Estado do Para
Municipio de Itupiranga
l'refeitura Municipal

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2,3 - .1 udicial, nos termos da legis1aço vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contrai ual serão t'ormalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA I)ÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EI)ITAL E À PROPOSTA DA
('ON'FRATA I)A
1. kste Comrato fica vinculado aos termos do processo de licitaço na
modalidade
PREGAO
PRESENCIAl. na Il/201 9.027-FMAS SRI, cuja realização decorreu da autorização do ordenador de despesa
do óre,ão contralalite, e da proposta da CONTRAIA DA.
.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 1)0 FORo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser diriniidas
adminisiralivameiite, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Itupiranga - PÁ, com exclusão de
quak uer outro por mais privilegiado que seja.
1:, para írineza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e turma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, so assinadas pelas representantes das parte.
CONl'RAl'AN 1 E e CONTRATADA, e ieIas testemunhas abaixo.
ltupiranga - PÁ. 'l'erça, lO de setembro de 2019.
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