
Estrdo do Pârá

GOVERNO MIjNICTPA L DE SÃO IVtrGTIEL DO GUAMÁ
PRETXITURA MUMCIPAL DE §ÃO MIGT]EL DO GUAMÁ

CONTRATO N. 20180464

Pelo presente instrunrento de Conrraro. de um lado o Município de SÀO MIGUEL Do (itlA\4Á. alra\es do{a)
PREFEITT]RA MT]}I]CIPAL DE, SÀO MICLIEI DO GUAMÁ, CNPJ.MF, N" 05. I 93.073/OOO 1-60, denominado
daqui por diante de CONTRATANTE. representâdo neste ato peJoia; Sr.1a) ANTOMO LEOCÁDIO DOS
SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL. e do oulro lado A S A RENOVADORA E COM. DE PNEU S L'I'DA - ME.
CNPJ I 1 .362.830/0001-85, com sede na AV PRESIDENTE VARGAS N'5862, JARDELANDIA, Castanhal-PA.
CEP ó87.10-005, de agora ern diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).
ANDREY SISO DOS ANJOS. residente na . São Miguel do Guamá-PA. CEP 68743-020, portador do(a) CPF
629.61 6.672-91, Íêm justo e contrâtado o seguinte:

CLÁUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV]ÇOS DE RECAPAGEM E
VULCAMZAÇÀO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE VEÍCi]LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INIRA ESTRUTURA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este colttrato Í'undamenta-sc no an. 24. inciso tI da l-ei n" 8.666193, de 2l dejunho de 1993, e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DoS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de âcordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratuâlj

3.2. Assumir a tesponsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTTI ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais. objeto deste contratoi

.1.J. EDcaminhar para o Selor Financciro daiol PRI- FFI fURA ML,NICIPAL DE SÀO MIGUEL DO GUAMÁ as
notâs de empedros e respectivas notas fiscais/faturas concententes ao obieto contratual:

3.'1. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decirrente da execução deste contÍato, especialmenle
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecuçào dos sen iços:

3.5. Manter, durante toda a execuçào do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as
condições de habilitação e qr:alilicação exigidas nâ âssinatura desre Contrato.
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J.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante:

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até ô limite fixado no § 1'. do art. 65, da
I ei n" 8.666/91 e srras alieraçôes posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.l. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cunrprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n' 8.666/91 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acorrpanhar a execução do objeto contratuâl;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada corn â execução do objeto contratual.
diligenciando nos casos que exigem providências coríetivas.

,1.4. Providenciar os pagâmentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLÁUSULÀ QUINTA - DA VIGÊNCIA

5. I - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 0l de Setembn de 201 8 extinguindo-se em 3 I de Dezembro
de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃo

6.1 - Constituem motivo para a rescisâo contratual os constantes dos artigos 77,78 e79 da Lei n" 8.666/93, e poderá

ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7.1 . Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA. sendo-lhe garantida plena defesa, âs seguintes
penalidades:

- Advertênciâ:
- Multa:
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimenlo

de contratar com o mesmo, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pública, enquânto perdurarem os

motivos da punição. ou até que seja promovida a reabilitação. perante a própria autoridade que aplicou penalidade:

7.2. A nrulrr prer ista acima scrá a seguintc:
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- Alé 10yo (dez poÍ cento) do valor totâl contratado, no caso de sua não realização e/ou dcscumprimento de
alguma das cláusulas contrâtuâis;

7.3. As sanções previstâs nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

7..1. O valor da n.rulta aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) diâs úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente:

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE dever'á notificar a CONTRATADA. por escrito. de qualquer anonnalidade constatada
duÍante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabiveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão
aceitas por escrito" fundamentadas em fatos reais e Íàcilmente com prováveis. a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA . Do vALoR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 17.599.00 (dezessete n.ril, quinhentos e noventa e nove reais), a ser pago
no prazo de até trinta dias, contado a partir da data hnal do período de adinrplemento da obrigaçào, na proporção dos
sefl/iços eletivamente- prestados no período respectivo. segundo as autorizaçôes expedidas pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA e de conformidade com as notas Íiscais/tàturas e/ou recibos
dcvidamente atestadas pelo setor competente" obseruadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço
emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pâgamento. desde que não decorre de ato ou fato atribuivel à Contratada.
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensâção financeira, que será o produto resultante da rnultiplicação desse
índice do dia anterior ao pagamento peJo número de dias em âtraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRu

9.1 - As despesas contratuais correrào poÍ conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçamentária Exercício 2018 Atividade 0801.154510015.2.122 Operacionalização da Secretaria Municipal de
InÍiaestrutura. Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoajurídica, Subelemento 3.3.90.39.99.
no valor de R$ 17.599.00, ficando o saldo pertinente aos demais erercícios a ser empenhado oportunamente, à conta
dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS ALTE,RAÇôEs coxrnaruars
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10.1 - C) presente contrâto poderá ser alterado- nos casos previstos no artigo 65 daLei n.'8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentaçào dasdevidas justiÍicativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRo. BASE LEGAL E FORMALIDADES

1 I . I - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇào especíÍica. consubstanciada na I-ei n' 8.666. de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e. em casos onrissos, aos preceitos de direito público. teoria geral de contratos e

disposições de direito privado.

I 1.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÀO MlGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirirnir as dúvidas
oriundas deste Contrato, caso nâo sejam dirimidas amigavelmente.

I 1.3 - Para fimeza e conro prova dc haverem as partes. entre si- ajustado e contlatado, é lavrado o prcsente tcrmo,
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual. depois de lido e achado conforme. é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.

sÃo MTGUEL DO GIJAMÁ-PA.2l de Agosto dc 2018

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO AssinadodefoÍmà disitalpor rúLlNlclPlo Dr
SAO MI6UEL DO G UAÀíA:051 930730001 60

GUAMA:OS193073000160 Dados: 20 r8.0e.03 j2:34:17 03o0'

PREFEITURA MTJ\ICIPAL DL SÀO MIGI I I DO CUA\4A
CNPJ(MF) 05. 193.073/0001-60

CONTRATANTE
A S A RENOVADORA E COMERCIO Assinadodeíorrradisilà pórasa

DE PNEUS LTDA
MÉl 1362830000185

A S A RENOVADORA E COM. DE PNEUS LTDA. ME
CNPJ I L362.830/0001-85

coNTRATADO(A)

2.

HENOVADO8A E COMENOO DE PNEUSLTDA
ME:l13623300001as
Dados: 2014.09.01 1 l149:39 -03'00

Testemunhas:

1.

PRXFf,ITT]TÀ DI' S.\O MIGT]III, DO Gt]A}IA


