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GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PREFEITT R,{ \ILN'iICIPAL DE SÀO IIIGT'EL DO GTiAITÁ

CoNTRATO N" 20180477

Pelo presente instrumento de Contrato, de urn lado o MunicÍpio, de SÀO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a)
PREFEITURA MLINICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA. CNPJ-MF. N'05.19i.073/0001-60. denominado
daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANTÔNIO LEOCADIO DOS
SANTOS. PREFEITO MUNICIPAL, e do oulro lado ADIEL REIS EIRELI, CNPJ 28.298.890i0001-89. com sede
na 7 de setembro 782. perpetuo socorr. São Miguel do Guamá-PA, CEP 68660-000. de agora em diante denominada
CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ADIEL DOS REIS OLIVEIRA. residente na rua 07 de
setem bro 782, perpetuo socor, Sâo Miguel do Guamá-PA, CEP 68660-000. portador do(a) CPF 694.448.622-91 . têm
justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO CONTRATUAL

I,I-CONIRATAÇÀODEFMPRFSAESPECIALIZADALMSERVIÇOSDTMATERIALCRÁFICO.PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE'IARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COM ÉRCIO.

CúUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2. I - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei n" 8.666/93, de 21 de junho de 199 3, e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULÀ TERCEIRÀ
CONTRATADA

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES DA

3.1 . Executar o objeto deste contuato de acoldo com as condições e prazos estabelecidas neste telmo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a

terceiros, quando no desempenho de suâs atividades profissionais, objeto deste contrato;

J.J. Encarninhar para o Seror I'inanceiro da(o) PREFEITURA MLr\lClPAL DE SÀO \4lGUEL DO CUAMÁ as

notas dc cmpenhos e rcspcÇtiyas notas tiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3-4- Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorente da execução deste contrato. especialmerte
com relaçào aos encaÍgos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execuçâo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3-6. Providenciar a inrediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
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3.7. Aceitar lras meslras condições contratuais os acréscimos e supressõcs atú o limite fixado no § l'. do alt. 65, da
I e, n X ooo 9j e -uas lltclaÇôcs postetiolcr

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

.1.l. A Contratante se obriga a ploporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno curnprimento das

obrigações decorrentes do Termo Contratual. consoante estabelece a Lei n' 8.666193 e suas alterações posleliores;

4.f. Fiscalizar c acompanhar a execuçâo do objeto contratual:

4.3. Corrunicar à Contratada toda e qLralquer ocorrência relacionada com a cxecLlção do objeto contratual.
diligenciando nos câsos que exigenl providências corretivas;

.1..1. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais,/Faturas devidarnente atestadas pelo Setor
Compelcntc.

CLÁUSL]LA QUINTA - DÀ VIGÊNCIA

5.1 - A r,igência deste instrumento contratLral iniciaráem?TdeSetembnde20l8extinguindo-seernlldeDezembro
de 2018. podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁ[ S( LA SEXTA - DA RESCIS,ÀO

6.1 - Constituem motivo paraa rescisão contratual os constantes dos ârtigos'7'7.'78 e '19 da T.ei n'8.66619i. e poderá

ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATÀNTFl, com antecedência nrínima de 05 (cinco) dias ilteis, mediantc
corlunicação pot esctito.

CLAUSULA SETIMA - DÀS PENÀLIDÀDES

7.1 . Enr caso de inexecuçào tolal ou parcial do conÍato, bem corno de ocorrência de atraso injustiÍicado na execução

do objero deste contrato. submeter-se-á a CONTRATADA. sendo-lhe garantida plena dete;a. rs \eguinle\
penalldades:

- Advcltência:
- Muha:
- Suspensão temporária de participaçôes em licitações promovidas com o CONTRATAN I'E. intpcdimento

de contratar conr o mesmo. por prazo nào superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adtninistração Pública. enquanto perduratern os

nlorivos da puniÇão. ou a1é que scja prorrovida a reabiliraçào. perante a própria autoridade que aplicou penalidadel

7.2. A rrulta plevista acima scrá a segLlinte:
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- Até 10% (dez por cento) do valol total contratado. no caso dc sua não realização e/ou descünlprimento de
algurna rlas cláusulas contratuais:

7.3. As sanções previstas nos i(ens acilna poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a del'esa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valot da multa aplicada deverá ser recolhida como renda pal a o MunicÍpio. no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notiÍlcação. podendo o CONTRATANTE. para isso" descontá-la das faturas por ocasião do
paganrenlo. se julgar conveniente:

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

penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notiÍicar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatadâ
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais. e as justificadas só serào
aceitas por escrito, fundâmentadâs em fatos reais e facilmente com prováveis. a criterio da autofidade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no pmzo miirimo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITÁVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de RS 17.360,00 (dezessete mil, trezentos e sessenta reais). a ser pago no
prazo de até trinta dias, contado a paftir da data final do período de adimplenento da obrigaçâo, na proporção dos

serviços eíetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÀO MIGUEL DO GUAMÁ e de conformidade com as rotas fiscais/faturas e/ou recibos
devidamenÍe atestadas pelo setor cornpetente, obseruadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço
emitida,

Parágrafo Único - Havendo atÍaso no pagamento, desde que nào decorre de ato ou fato atlibuível à Contratada,
aplicar-se-á o índice do IPCA, a titulo de compensação financeira. que será o produto resultarte da multiplicação desse

índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se â operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçamentária Exercício 2018 Atividade 1818.231220001.2.160 Operacionalizagão da Secretaria de lndustria e

Comercio, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de ter c. pessoaiurídica^ Subelemento 3.3.90.39.63, no
valor de R$ 17.360,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercicios a ser empenhado oportunamente, à conta dos

respectivos orçanrentos. caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA . DÀS ALTERAÇÔES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n." 8.666/93, desde que haja
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interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . Do FoRo, BASE LEGAL E FORMALIDADES

I ! . I - Este C ontrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei no 8.666, de 2 I de junho
de 1993 e suas posteriores alterações. e, em casos omissos, aos preceitos de direito público. teoria geral de contratos e

disposições de direito privado,

I1.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÀO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirimiI as dúvidas
oriundas deste ContraÍo, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

I 1.3 - Pala firlneza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de Iido e achado conforme. é assinado pelas partes conffatantes e pelas
testemunhas abaixo.

sÃo MTGUEL Do cuAMÁ-pA, 27 de setembro de 2018
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL Assinàdo de rorma disital por

DO MUNICIPIO DE sAO MTGUEL DO

GUAMA:oS r e30730*' uo 3:#::i:xTl;i?li,i, 
", 

*
PREFEITURA MIINICIPAL DE SÂO MIGUEL DO GUAMÁ

CNPJ(MF) 0s.193.073/0001 -60

CONTRATANTE

EL RElS Assinado deíorma
droital ooí ADIÊ. Rl-lS

EI RELI:28298 uÃrr r,zergsagooooras
Dados:2018.10.03

890000189 r4:r2:s3-03'oo

cNPJ 28.298.890/0001-89
CONTRATADO(A)

Testernunhas:

ANTONIO LEOCADIO

DOS

SANTOS:901 8455652
0

Assinado de íorma digital
por ANTONIO LEOCADIO
DOS SANTOS:901 845 56520
Dados: 201 8.09.27 l4;34:08
-03'00'
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