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AUTORITAç^O CONTRATAçÃO DTRETA Lei Federal no. No r4.r33, DE
ro DE ABRIL DE zozr

Na qualidade de ordenadora de despesas, do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, autorizo a presente, CONTRATAçÃO rOn DISPENSA DE
LICITAÇÃO, nos termos da requisição, projeto base em anexo, e demais elementos
constantes do Processo de Contratação Direta no. ootfzo2l, o que o faço com
fundamento nos arts.7z e 7S,l da Lei Federal no. No r4.rtg, DE ro DE ABRIL DE
zozr,, para fins da contratação da empresa de engenharia para execução
dos serviços de pintura e reparo, no Centro de Conüvência Vereador José
Barbosa, localizado na Rua Senador Paulo Guerra, zzt, Centro, Itambé -
PE, que tem como contratante o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL, e

como CONTRATADO IJP CABRAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF
N ,?§,TT5,zg7 I ooor-5o, cujo valor da proposta perfaz a monta de R$ 39.624,68 (trinta
e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Encaminhe-se para publicação e demais proüdências cabíveis.

Itambé - PE, zz dejunho de zozt.

-"4n" ^tí /, ,(r**,,h J^rÀ^ ,/, .l,hA^*,,/'\ lu ,^
ARCINETE DE LOURDBS SARATVA DE MIRANDA LUNA

GESTORA DO FUNDO MI'NICIPAL DE ÀSSISTÊNCIA SOCIAL
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO Or SERVIÇOS N', 001/2021-
ASSISTENCIA/COMPRAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO OP
ITAMBE E A EMPRESA IJP CABRAL
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.

Contrato de prestação de serviços que firmam, como Contratante, o MUNICÍpIO »n
ITAMBÉ, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrito no CNPJ sob o no 10.150.050/0001-

09, com sede'na Rua Josué de Castro, no. 84, nesta cidade, legalmente representado por sua

prefeita, Sra. MARIA DAS GRAÇAS GALLINDO CARRAZZONI, brasileira, casada,

professora aposentada, resiclente ao Engenho Monge, sln, Zona Rural, Cidade de Itambé, Estado

àe Pernambuco, inscrita no CPF sob o n.o 005.385.154-49, RG n.o 562.481, SSP-PE, através da

Secretaria de Assistência Social, por sua Secretária, Sra. ARCINETE DE LOURDES

SARAM DE MIRANDA LUNA, brasileira, casada, professora aposentada, residente à Rua

Pedro Araújo, n" 142, Centro, Cidade de Itambé, Estado de Pernambuco, inscrita no CPF sob o

n." 052.125.374-87, RG n.o 7.393.007, SDS-PE e como CONTRATADA, a empresa IJP

CABRAL pRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.o

26.775.297/0001-50, com sede na Rua Três na cidade de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba,

neste ato legalmente representada pelo Sr. IRANILSON DE PONTES CABRAL, brasileiro,

casado, empresario, residente à Rua Três, no 209, Conjunto Gasparino Ribeiro da Costa, Cidade

de Peclras àe Fogo, EstaCo da Paraíba, inscrito no CPF sob o n" 829.814.774-04 e RG n.o

4.3 84.003 SDS-PE, com fulcro no Processo Licitatóri o n' 02312019, realizado sob a modalidade

f)ispensa n." 001/2021 ASSIST./CONIPIIAS, do tipo "menor preço" ofertado, através cla

exeàução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei 8.666193 e

suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições, com fulcro no art. 72 daLei

14.133 de 1o de abril de 2021, e respectivas alterações, além das demais norÍnas legais

pertinentes.

CLÁ IMBIRA _ DO JURÍDICO

1.1 Os serviços, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado à Dispensa de

Licitação, rege-se pela Lei Federal n." 14.133, de 01 .04.21, por suas cláusulas e pelos preceitos

de direito público, aplicando- lhe,

Disposigões de Direito Pri'r,ado.

e

CLÁ ,A SEGUNDA _ DO O I].IETO

2.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa de

de pintura e reparo no centro de Convivência Vereador José Barbosa, lo

Paulo Guerra, 221 - Centro - Itambé/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

Rua Josué de castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N"

Tel.: (81) 3635-1156 - E-mail: comprasitambepe@gmail'

engenharia para serviços
,calizado na Rua Senador

M
roo.rso.oso/oool-oe N
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3.1. O presente Contrato tem vigência de 60 sessenta dias, podendo ser prorrogado nos termos

do art. 113 da Lei no 14.133/21e demais norrnas legais pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA _ DA GESTÃO DO CONTRATO

4.1. A gestão do contrato incumbirá a Secretária de Assistência Social, a Sra. ARCINETE DE
LOUREDES SARAM DE MIRANDA LUNA, brasileira, casada, CPF no 052.125.374-87,

residente e domiciliada à Rua Pedro Araújo, no 142, Centro, Cidade de Itambé, Estado de

Pemambuco.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas, nornas e da Lei regente, respondendo cada uma das partes pelas consequências de

sua execução.

5.2. O serviço deverá ser realizado na forma e condições fixadas no presente instrumento, quando

solicitado pelo CONTRATANTE.

5.3. Durante o prazo de vigência deste CONTRATO, vigorará a proposta de preços apresentada

pela empresa vencedora, que será parte integrante deste instrumento, período no qual a
-CONfnafADA 

estará obrigada a executar os serviços ao CONTRATANTE, sempre que por

ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas.

5.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

cLÁusuLA srxrA - DAS coNDrÇoES E pRAZoDAPRBSTAÇÃo »os sERvIÇos

6.1. As Ordens de serviço ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente

somente serão consideradas válidas para efeito de pagamento se previamente autorizadas pelos

setores competentes da Secretaria beneficiária, para todos os fins de direito, sendo

desconsideraàas quaisquer outras ORDENS que não sejam determinadas pelas autoridades

competentes.

6.2. As Ordens de Serviços (OS) ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior

deverão conter:

a) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade;

b) Descrição dos serviços, quantidade e valor;

c) Assinatura e carimbo do requisitante;

6.3. Estando o serviço em desacordo

termo de Contrato, a CONTRATAD
partir da comunicaçáo, para assim proceder so

obrigações assumidas no presente ajuste, sem prej

, coÍr ês especificações e condições detalhadas no presente

A deverá rcfazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a

b pena de configuraçáo da inexecução

uízo das sanções cabíveis.

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09

Tel.: (81) 3635-1 I 56 - E-mail: comprasitambepe@gmail'cont
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7.1 Como contraprestação à prestação do serviço, objeto deste pacto, a Contratante pagará à

Contratada o valor global de R$ 39.674,68 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais

e sessenta e oito centavos), proporcionalmente de acordo com os boletins de medição, efetuados

e devidamente atestados pelo setor competente, até a conclusão da obra. Conforme descrito

abaixo:

APLICAÇÃO MANUAL DE TTNTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

Rua Josué de castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N' 10. I 50'05

Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail'com

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

VALOR
UNITÁRIO

C/BDI
TOTAL

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X I,I25* M
M2 ))\ t97,48 244,44 549,99

1.

l l

SUB.TOTAL ITEM 549,99

COBERTA

2.1

RETI RADA E RECOLOCAÇAO
DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
COM ATE DUAS ÁGUES,INCLUSO
rÇAMENTO. AF-0712019

M2 256,23 10,50 2.690,42

2.2

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO
ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE O,5O MM E LARGURA
UTIL DE 980 MM

M2 66,34 33,53 41,50 2.753,11

SUB-TOTAL ITEM 5.443,53

3.0 ESQUADRIAS

3.1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE
(NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 3s

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF,

ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

LTND 4,00 84,83 105,00 420,00

3.2

FERROLHO COM FECHO / TRINCO
REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPzuMENTO DE 5'' E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE O,9O MM

UND 4,00 2,02 2,50 10,00

SUB-TOTAL ITEM 430,00

4.0 PINTURA

4.1

ÃpLrcaÇÃo MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACÚLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-0612014

M2 L121,10 9,29 I 1,50 12.892,65

8,48 10,50 1.392,42
4.2 M2 704,04

ffar
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SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2

8,48
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EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF I I/20I6

7,45 1,80 2.0t7,98M2 l.l2l,l04.3

DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 0612014

APLI

1.372,881,58 1,95M2 704,044.4
MANUAL DE FUNDO

SELADOR ACRiLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 0612014

2,50 726,63M2 290,65 2,024.5

PINTURA COM TINTA
FUNDo (TrPo zARCÃo; erltceno e
ROLO OU A PINCEL E SOBRE PERFIL
usrÁlrco poR oeuÃo

CA DE

1.51 l,435,20M2 290,66 4,204.6
LIXAMENTO MANUAL EM
supsRrÍcrBs uprÁucas

0,80 80,00100,00 0,65M2
DE FITA PROTETORA

PARA PINTURA
CO

4.7

15,50 4.505,23290,66 12,52M2

PINTURA COM TINTA
FLTNDo (TIPo zARCÃo) ePltceno e
ROLO OU A PINCEL E SOBRE PERFIL
rraprÁlrco pon opuÃo

DE

4.8

7,50 2.179,956,06M2 290,664.9

PINTURA COM TINTA
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PTNCEL soBRE PERFIL vPrÁllco
ExECUTADo sv pÁSRICA (PoR
neuÃo;. AF_ottzo2o

CA DE

572,006,5088,00 §?5M25.0
PINTURA DE PAREDE COM CAL
HIDRATADA

33.251,17SUB-TOTAL ITEM

39.674,68TOTAL

§ 1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas referentes aos serviços, objeto deste

óontrato, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada dos mesmos no protocolo da

prefeitura Municipal de ltambé, sito à Rua Josué de Castro, no 84, Centro, Itambé/PE, Centro,

Itambé-PE.

§ 2" Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não teúa

õoncorrido, de alguma formá, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido,

pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).

§ 3" Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato,

ãa oconênciaãe fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS F'INANCEIROS

g.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato conerão por conta da Dotação

tária:

RuaJosuéo"T:1,1;ií;f,!:ff ;Yrffji;'-1,'ffi li:1.|r?N'r0rs005o'*o.off ,ffrarl'com 
tW
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030302 - sECRETARTA DE ASSrsrÊNcIn socIAL - FUNDo MUNICIpAL DE
assrsrÊNcrA socIAL
0824410042 - Manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculo - SCFV
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1. As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão efetivadas

na forma e condições do art. 124 da Lei n.o 14.133121, formalizadas previamente através de

Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este Contrato para todos os fins

legais.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

10.1. O regime jurídico que rege este acordo confere ao Contratante as prerrogativas constantes

do artigo 72 dalei 14.133121, as quais são reconhecidas pela Contratada.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

11.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei l4.l33l2l caberá, ainda, à
CONTRATADA:

1 l.l.l . Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações da proposta apresentada,

não sendo admitidas quaisquer alterações sem prévio coúecimento e aprovação por parte do

CONTRATANTE;

ll.l.Z. Deverão estar incluídos todos os custos referentes aos serviços, inclusive mão-de-obra;

materiais operacionais; taxas e licenças; emolumentos; lucro da CONTRATADA e o que mais

for necessário para a perfeita execução deste Contrato;

11.1.3. Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas vigentes ou que venham a ser

instituídas, rôlativas ao pessoal direta ou indiretamente designado para execução da entrega,

cabendo-lhe, em .o.rr.quê.,.ia, o ônus com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais

obrigações;

1 1.1.4. Respeitar e fazercom que seu pessoal respeite as nornas de segurança, higiene e medicina

do trabalho;

11.1.5. Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de seus

empregados, prepostos e contratados, dai quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens,

não implicando corresponsabilidade do CONTRATANTE ;

1 1.1 .6. Responsabilizar-se pela disciplina, respeito e cortesia dos empregados durante a execução

da entrega, bem como pelo cumprimento das regras e nornas internas do CONTRATANTE;

1 1.1.7. Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, em

decorrência ao fornecimento dos produtos;

11.1.8. Entregar o CONTRATANTE aNota Fiscal dos serviços prestados, no prazo

de acordo com o quantitativo de equipamentos e suas devidas franquias contratadas;

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - ltambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N'10150'050/0001(Sf/
Tel.:(81)3635.1156_E-mail:comprasitambepe@gmail.com 

-ry

acordado,
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11.1.9. Nos termos do art. 120, daLei 14.133121, a CONTRATADA é responsável pelos danos

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.

11.1.10. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, executando os

serviços, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, norrnas e legislação;

I 1.1.1 1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação,

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações da proposta;

s 1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões, que se fizerem necessários ao fomecimento, até 25Yo (vinte e cinco por cento) do

valorinicial deste Contrato, conforme disposto no art. 125 da Lei 14.133121 edemais normas

legais pertinentes.

§ 2. E expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação no todo ou em parte do objeto

do presente Contrato.

§ 3. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente Contrato,

õn1 
"o*páibilidade 

com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGT]NDA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

12.1. Caberá ao Contratante as seguintes obrigações:

l1.l.l Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.2. prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários a

prestação dos serviços;

12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos empregaáos evêntualmente envolvidos, e encamiúando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis;

l1.l.4. Utilizar os equipamentos corretamente, segundo os padrões técnicos indicados pela

CONTRATADA;

l2.l.S.Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente aos serviços prestados,

no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

12.1.6. Não permitir que outra empresa ou instituição execute os serviços, obrigação da

CONTRATADA;

Rua Josué de Casho no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55'920-000 CNPJ N" l0'150'05OIOOO'-Oegp;3fl/

Tel.: (81) 3635-1156 - E-mail: comprasitambepe@gmail'com 
,f+ y
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12.1.7 . Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos serviços prestados;

12.1.8. Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como
possíveis imperfeições, falhas ou irregularidades que venham a ser observadas, Íicando

assegurado ao CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão dos serviços;

12.1.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

12.1 .10. Zelar pelaboa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações

dos usuários.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA RESCISÃO CONTRATUAL

13. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições de acordo com o disposto

no art. 138 da Lei 14.133121.

A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento

decorrente de sua própria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 1" A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão

ier precedidas de auÍorizaçáo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a

termo no respectivo processo.

§ 2o Quandã a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será

i.5*.ido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato ate a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DAS PENALIDADES

14.1. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ftcarár

sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 155 e 156

da Lei 14.133121, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexécução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigidaparu o certame;

V - não manter a próposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo

Rua Josué de castro no 84 - Centro - Itarnbé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" l0'150'050/0001-09

Tel':(81)3635-1156-E-mail:comprasitambepe@gmail'com
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Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as

seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoncidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. Conforme disposto no art.75, § 3o, da Lei 14.133121, as contratações de que tratam os

incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso

em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto

pretendido e com a manifeitação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de

êventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORo E DAS DISPoSIÇÕrs rrNaIs

16.1. Nos termos do art. 146, daLei l4.l33l2l e suas alteragões posteriores, no ato da liquidação

da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e

fiscalização de tribuios da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo

em conformidade com o disposto no Art. 63 daLei 4.320, de 17 de março de 1964.

Sob o pálio do disposto no art. 92, §2o,da Lei 14.l33l2l,fica eleito o foro da Comarca de Itambé

para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, frrmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de

idêntico teor e, para úniôo efeito, na presença de testemuúas que também assinam.

Itambé, (PE),22 dejunho 2021

de Itambé

MARIA DAS GRAÇAS GALLINDO CARRAZZZONI
Prefeita
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