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Prefeltura Àlunicipal de ltabalana

CONTRATO n'20ED019

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO PARCELADO
QW ENTRE SI CELEBRÁM, DE UM LÁDO, A
PREFEITURÁ DE ITÁBÁTANA, E, DO OUTRO, Á
EMPRESA AMOÊDO SAPUCAIA COMERCIO
DE UÁgUtUlS LTDA DECORRENTE DO
PREGÃO N'047/2019

O MUNICÍPIO DE fIABAIANA, neste ato representado por sua Prefeitur4 l@alizada à
Praça Fausto Cardoso, 12 inscrita no CNPJ sob o no. 13.104.740/0001-10, doravante denominada
CONTRATAI{TE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Valmir dos Santos e a
AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LmA, lcrcalizÀda à Rua Alfredo
Guimarães, 05, Amaralina, Salvador, BA, inscrita no CNPJ sob o no. 08.218.902/0001-00,
doravante denominada COI{TRATADA, neste ato ÍepÍesentada pelo seu procurador o Sr. Adelson
Oliveira de Almeida, Írortador do CPF 080.271.705-59, tem justo e acoÍdado enúe si o presente
Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com as disposiçõ€s regulamentares contidas na ki no.
8.666, de 2l de juúo de 1993,. sr'rs alteraÇões, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO írrr 55. inciso I. da Lei no 8.666/931
O presente aqúsição de mobiliário padronizado (escorregadores) não adquiridos no

yegãro 02612019,034/2019 e 04112019 para atender o Termo de Compromisso PAR n' 20160109
celebrado entre o FNDE e o Município de Itabaiana/Se, que serâo destinados a unidade de educação
infantil - Creche/Pré-Escola -no Povoado Carrilho e Bairro Miguel Teles de Mendonça, de acordo
com as especificações constantes do Edital de Pregão n" 04712019 e seus anexos, e proposta da
Contratada" de acordo com o art. 55, XI da I*i no. 8.666193, passando tais documeÍÍos a fazer prte
integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGI.II{DA - Do REGIME DE EXECUCÂo íart. 55. ilcfuo II. da Lei no
8.666/93I

O fomecimento seú executado diretarnente pela CONTRATADA, sob a fonna de execução
indiÍeta, em regime de empÍeitada poÍ pÍeço global, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, üsando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste
Contrato.

íart 55. inciso III. da Lei no &666D3\

$" .Jc

_ Os mobiliárioVeqúpamentos serão fornecidos pelos preços constântes na proposta da
conratad4 perfazendo o pÍesente contrato um valor total estimado de R$ 3.900,00 

-(trés 
mil e

novecentos reais).

§1o ' o pagamento serií efehrado após liqúdação da despesa no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante a apÍesentação de Nota Fiscal/Iatura, devidamente ôertificaú pelo setor respon"á"ei
pelo recebimento do objeto.

§20 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, jrmtamente com o
documento de cobrança, prova de regrrlaridade para com a Fazerrda Estadual e prova de
perante o lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS e peratrte o FGTS _ CRF.

- 
§3o ' .Nenhum pagamento será à Connatada enquaÍrto houver pendência de liquidação de

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplêniia confatual.
§4o - Não haverrá, sob hipótese algum4 pagamento antecipado.
§f - Não haveú reajuste de preços durante o peíodo contratado,
§6" - No caso de atraso de pagamento, seni utilizado, para ahrali"ação do valor mencionado

no coput desá Cláusula, o Índice Nacional ae neios ao Consumidbr - rupCmiCe.
.)
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ESTADO OE STRGIPE

Prefelturr Àtuniclpal de ltabaianâ
§7' - Nestes pregos estilo incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram

da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabelhistas e
preüdenciários, administração, tributos, ernolumentos e contribuições de qualquer rralweza.

§8o - Decorridos I 5 (qúnze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que a CONTRATADA apÍesente a documentação hiábil para liberação dos seus creditos, o Contrato
sená rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA" üto
somente, o dteito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados.

CLÁUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA íAÉ ss. itrci§o Iv. da tei n. 8.6óó19J)
O prazo de ügência do contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de

sua assinahra e vinculado ao periodo de garantia dos mobilirírios/equipamentos.

CLÁUSULA OUTNTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB.IETO (AÉ 55.
inciso IV. da Lei no 8.66ó193)

Os mobiliárioVeqüpamentos, objeto deste conúato, serão entÍegues no almoxarifado,
mediante solicitação desta Prefeitura, num prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data de emissão
aceite do empeúo e solicitação.

Parágrafo Único - Os mobilirlrioV eqúpamento entÍegue devení ter pram de garantia
de 12 (doze) meses, além da garantia de assistência tecnica nesse pÍazo.

CLÁUSULA SEXTA - DoTAcÃo oRCAMENTIIRIA íaÉ 55. itrciso v. fu Lei n. .
8.666D3I

As despesas com o pagamento do referido objeto estito preüstas no oÍçamento da Prefeitura
de Itabaiana, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

/ 02.05 Secretaria de Educação
r' n365.00O5.2024- Desenvolvimento e ManuÉnÉo da Educação Infantil
r' 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
r' 4490.52.24-Mobiliário em Geral
/ Fonte - l.1ll- Receitas de Impostos e Transferências de Imposto -

Educação
r' Fonte 1.124 - Oufias Transferências de Recursos do FNDE

çI,4lrquLA sÉrrMA - po pr
55. inciso VII e XIII. da Lei no 8.666193).

A Contratada, durante a ügência deste Contrato, compromete-se a:
I) Manter, durante toda a execugão do contrato, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitaçao que deu origem ao presente Contrato, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora preüstas.
II) Alocar todos os ÍecuÍsos necessários para se obter um perfeito fome€imento, de forma

plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
IID Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e ributos decorrentes da
execução do Confato, inclusive as de natureza habalhista, devendo, quando solicitadii,,'
fomecer à Contratante compÍovante de quitação com os órgãos competentês; I iI9 Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, esaduais e federarfl
decorrcntes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato; ,l\

_ V) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiroq
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do confiato úo exclúndo ou reduzindo essd.
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

vD Responsúilizar-se pela obtenção de Arvaras, Licenças ou quaisquer outros,
Termos de Autorização que se façam necesúrios à execugão do Contrato.

VID Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
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Prefeitura lrtunlclpal de ltabalana
Vm) Não transferir a outÍem, no todo ou em paÍe, o Contrato firmado com a

Contratante, sem previa e expressa anuência.
IX) Não realbar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial,

bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem préüa a expressa anuência do Contratante.

A Contratante, durante a ügência deste Coofato, compÍomete-se a:
o Efetuar o pagamento nas condições e prço pachrados.
r Proporcionar à CONTRATADA todas as condições neccssárias ao pleno cumprimento das

obrigações deconentes do presente ConEato, cousoante estabelece a l,ei n'. 8.6ó6193;
. DesignaÍ um representante para acompânhar e fiscalizar a execução do presente Cont-ato,

que deveÉ anotar em regisfo próprio, todas as ocorrências verificadas;
o Comunicar à CONTRATADA todâ e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem proüdências preventivas e corÍetivÍrs.

CLÀUSULA OITAVA - DAS PENALIDAI)E§E MULTAS (Art 55. inciso VII. da Lei
no 8.6ó6193).

Pelo atraso injustificado na execugão do Conrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pacnrado, conforme o cÍrso, o Contratante poderá aplicar à Contratada Íts seguintes sanções,
preüstas no art. 87 da Lei n". 8.666193, garantida a préüa defesa, sem pÍejuízo de perda da garantia
prestada:

I - advertência;
II - multa de l% (um por cento) por di4 até o miáximo de 30% (trinta por cento), sobre o

valor do Contrato, em deconência de atraso injustificado no fornecimento;
III - multa de 20o/o (dez por cento) sobÍe o valor total deste Contrato, no caso de inexecução

total ou parcial do mesmo;
IY - suspensão temporá,ria de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Adminisüação do Contratante, pelo prazo &, até 02 (dois) anos;
V - declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Riblica.

cLÁusuLA NoNA - DA ITESCISÃO (rrt 55. inciso VIII. da Lei no E.666193).
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, alem das penalidades constantes da cláusula

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n'. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Panigrafo único - Quando a rescisão ocoÍeÍ, com base nos incisos XII a XVII do aÍt. 78 da
tri supracitad4 sem que teúa haüdo culpa da Contratad4 será esta ressarcida dos prejuizos, regularmente
comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2" do art. 79 do mesmo diploma legal.

RESCISÃ
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recoúece, de

logo, o direito da contratante de adotar, no que couberem, Íls medidas preüstas no artigo g0 da l,ei n'.
8.666/93

AL APLI v
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão n' 047/2019 que, §multaneamente
o constam do Processo Adminisrativo que o originou;
. não contrariem o interess€ público;
lI - nas dsmai5 determinações da l-ai L6íÁ193;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.

D
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Prefeltura Munlclpal de ltabalana
Paúgrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGIrNDA - DAs ALTERACÕES íArI 65. Lei n. &666/93).
Este instrumento podená ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo

65 da Lei n'. 8.666/93, desde que deüdamente comprovados.

§1' - A Contratada fica obrigada a aceitar, [as mesmas condições contratuais, os acréscimos
e supressões que se fizerem necessários, ate o limite legal preüsto no aÍ. 65, §1" da L€i n'.8.666193,
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2" - Neúum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultatrtes de acordo celebrados entre as paÍtes, de acordo com o aÍt. 65, §2", tr da
lei n'. 8.666D3.

LÁU
no

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n'. 8.666193 ficará desipado servidor nomeado em portaria
específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
Contrato.

§t'- À fiscalização compete, entre outras aribüções, verificar a conformidade da execução do Contrato
com as norÍnas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2" - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
§3" - Conerão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as fahras a seÍ€m pagas, assim como
as contribúções deüdas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade as obrrigações ou
encagos trabalhistas, tla Preüdência Social, de segnos com referência ao pessoal empregado, colrtatâdo
ou que prestar qualquer serviço na execução da obra ou frscalização dos sewiços decorrentes deste
Contrato.

CLÁUSULA DÚCIMA oUARTA. Do RECEBIMENTo Do oBJETo íAÉ 73. Lei no

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73,ll, a e b Ml*i n .

CLÁUSUL DÉCIMÂ oUINTA - DO FORO íÀrt 55.82o. Lei n'. &666/93)
As partes contatantes elegem o Foro da Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, como

único competente para dirimir as questões que poÍvenh[a surgirem na execução do presente Contrato,
com rurúncia expressa por qualquer outro.

E, poÍ estarem assim, justas e Conhatadâ§, as paÍtes assirum este insfumento, na presença
de 02 (duas) testerrunbas, a fim de que produza seus efeitos legais.

outubro de 2019

Srntos Costa
Prefeito mrmicipal

ConEâfante

Ad n
AMOÊDO SAPUC loD uÁQunues lroa

TESTEMI,JNHAS
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E.66ót93)

8.666/93.
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