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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS N'OO8/2021 _
ADMINI STRAÇÃO/C OMPRAS

coNTRATo DE PRESTAÇÃo ur sERvrÇos
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE
ITAMBE E A EMPRESA MAURICIO MANOEL DE
LIMA SILVA 0tt7 0046428.
Contrato de prestação de fornecimento que firmam, como Contratante, o MUNICÍpIO OB
ITAMBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 10.150.050/000109, com sede na Rua Josué de Castro, no. 84, nesta cidade, legalmente representado pelas Secretárias
de Administração, Sra. ANABEL SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, professora aposentada,
residente à Rua Paranâ, no 164, Bairro de Centro, Cidade de Juripiranga, Estado daParaíba, inscrita
no CPF sob o n.o 783.217.804-87, RG n.o 1.419.480, SSP-PB, pela Secretária de Educação Sra.
HELLEN-KELLY VIEIRA PAULINO, brasileira, casada, professora aposentada, residente à Rua
Reinaldo Tavares de Melo, no 120, Bairro de Mangabeira, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba,

inscrita no CPF sob o n.' 612.091 .984-87, RG n.o 3.243.631, SDS-PE e GERMANA DIAS
CARRAZZONE, brasileira, solteira, funcionária pública, residente à Praça Dom Vital, no 53, Bairro
Centro, Cidade de ltambé-PE, inscrita no CPF sob o no 036.247.164-92, RG no 5.722.088 SDS-PE
MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA 01170046428,
regularmente inscrita no CNPJ sob o n.'38,947.598/0001-01, com sede na Rua José Manoel de
Souza, no 84, Bairro de Santa Terezinha, Cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco, neste ato
legalmente representada pelo Sr. MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado na Rua José Manoel de Souza, no 81, Bairro de Santa
Terezinha, Cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco, inscrito no CPF sob o no. 011.700.464-28,
RG no. 5.729.175, SSP-PE, com fulcro no Processo sob a modalidade Dispensa n." 0lll202l
ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS, do tipo "menor preço" ofertado, através dà execução 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 l" de
abril de 2021, e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.
e como CONTRATADA, a empresa

CLÁUSULAPRIMEIRA _ Do REGIME JURÍDICO

l.l Os objetos do presente Contrato, plenamente vinculado à Dispensa de Licitação, rege-se
pela Lei Federal n.o 14.133, de 01.04.21, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando- lhe, supletivamente os princípios da Teoria
dos Contratos e Disposições de Direito
Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO OBJETO

2.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializadapara fornecimento
de material gráfico, para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Finanças do Município
de Itambé-PE.
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CLÁqsuLA TERCETRA - Do pRAzo
3.1. O presente contrato tern vigência de 06 (seis) meses, a pafiir da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA

-

DA GESTÃO Do CONTRATO

4.1. A gestão do contrato incumbirá à Secretaria de Administração, a Sra. ANABEL SOARES DA
SILVA, à Secretária de Educação HELLEN-KELLY VIEIRA PAULINO e à Secretária de Finanças

GERMANA DIAS CARRAZZONE.
CLAUSULA QUINTA

-

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas,
noÍrnas e da Lei regente, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua execução.
5.2. O fornecimento deverá ser realizado na forma e condições fixadas no presente instrumento, quando
sol

icitado 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 CONTRATADA
estará obrigada a fornecer os produtos 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 SEXTA - DAS CoNDIÇÔES E PRAZoDACoNTRATAÇÃo
6.1. As Ordens de Fornecimentos 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 beneficiâria, para todos os fins de direito, sendo desconsideradas quaisquer
outras ordens que não sejam determinadas pelas autoridades competentes.
6.2. As Ordens de Fornecimento (OF) ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior
deverão conter:
a) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade;
b) Descrição dos produtos, quantidade e valor;
c) Assinatura e carimbo do requisitante;

6.3. Estando o fornecimento em desacordo com as especificações e condições detalhadas no presente
termo de Contrato, a CONTRATADA deverá refazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir
da comunicação, para assim proceder sob pena de configuração da inexecução das obrigações
assumidas no presente ajuste, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SETIMA

-

DO PREÇO B DA FORMA DE PAGAMENTO

Rua Josué de Castro, no 84, Centro - CEP: 55.920-000 - Itambé - PE.
CNPJ no 10.150.050/0001-09 Fone: (81) 3635-l156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com
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7,1 Como contraprestação ao fornecimento, objeto deste pacto, o CONTRATANTE pagarâ à
CONTRATADA o valor R$ 40.802,55 (quarenta mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco
centavos), conforme tabela a seguir:

ITEM
I

2

J
4
5

6
7
8

9

r0
l1

t2
t3
14

l5
16

t7

ESPECIFICAÇAO

UNIDADE OUANT.

Cadastro Urbano, bloco com 100x1 folhas, carbonado
Diário de Classe / Creche, com 95 folhas

Diário de Classe / Educação Infantil, com 95 folhas
Diário de Classe / Ensino Fundamental lo Ano, com 105
folhas

Diário de Classe

/

Ensino Fundamental 2o Ano, com 102

folhas

Diário de Classe

/ Ensino Fundamental

3o Ano, com 96

folhas

Diário de Classe / Ensino Fundamental 4o e 5o Ano, com
39 folhas

Diário de Classe / Ensino Fundamental 6o ao

9o

Ano, com

70 folhas

Diário de Classe / Ensino Jovens

e

Adultos EJA lo

e 2o fase,

com 29 folhas

V. TOTAL

38,18
38,18

25

42,18

R$
R$
R$
R$

UNIDADE

30

Rs

41,00

R$

1.230,00

LTNIDADE

30

R$

38,50

R$

r.r 55,00

UNIDADE

30

R$

15,77

R$

473,10

UNIDADE

330

R$

28,43

R$

9.381,90

UNIDADE

l5

R$

1

r,93

R$

178,95

r00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

50

UNIDADE
UNIDADE

30

40

UNIDADE

Diário de Classe / Ensino Jovens

e Adultos EJA 3o e 4o fase,
UNIDADE
com 70 folhas
Envelopes Saco34x24 | 90gr | 4xl
I-INIDADE
Folhas Papel Oficio Timbrado 21x30 | 90gr | 4xl
UNIDADE
Pasta para Ficha Individual do Aluno
UNIDADE

Requerimento de Matrícula Ensino Fundamental/EJA
Requisição de Material 121x15 l50xl folhas
Taxa de Cemitério, bloco com 50x2 folhas, carbonado
Taxa de Feira, bloco com l0x2 folhas, carbonado

V. UNIT.

R$
R$
R$
R$

BLOCO

2.000
10.000

UNIDADE

5.000
s.000

BLOCO
BLOCO
BLOCO

200
200
250

25,15

28,43
1,60

0,42
1,58

0,16
6,s8
7,55

6,52

TOTAL ->

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.257,50

1.14s,40
1.527,20
1.054,50

2.843,00
3.200,00
4.200,00
7.900,00
800,00
1.316,00
I .5 10,00

1.630,00

R$ 40.802,55

§ 1" O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas referentes à distribuição dos produtos
objeto deste Contrato, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada dos mesmos no protocolo
da Prefeitura Municipal de Itambe, 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 tenha concorrido, de
alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação
acumulada do Indice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).
§

§ 3' Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

CLÁUSULA OITAVA _ DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta das Dotações

Orçamentárias:
020203

-

7
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0412210012.013 - Gestão da Secretaria de Administração
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02020s - SECRETARTA DE EDUCAÇÃO
1236110052.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
1236110052.022 - Manutenção do Ensino Fundamental - Diversas Fontes
1236510052.029 - Manutenção do Ensino Infantil
1236510052.030 - Apoio ao Funcionamento das Creches
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
020204

-

SECRETARIA DE FrNANÇAS
- Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças

041231001 2.016

339039.00

-

Outros Serviços de Terceiros

CLÁUSULA NONA

-

-

Pessoa Jurídica

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 DECIMA _ DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
O regime jurídico que rege este acordo confere ao CONTRATANTE as prerrogativas constantes
do ar-tigo 72 da Lei 14.133121, as quais são reconhecidas pela CONTRATADA.
10. I .

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

- DAS OBRIGAÇOES

I I .l . Sem prejuízo das obrigações constantes na

Lei

DA CONTRATADA

14.133121 caberâ, ainda, à

CONTRATADA:

I I . l. l. Fornecer os produtos, objeto desse contrato fielmente, de acordo com especificações da proposta
apresentada, não sendo admitidas quaisquer alterações sem prévio conhecimento e aprovação por parte

do CONTRATANTE;

ll.l.2. Deverão estar incluídos todos os custos referentes à distribuição dos produtos, inclusive mãode-obra; materiais operacionais;taxas e licenças;emolumentos; lucro da CONTRATADA e o que mais
for necessário para a perfeita execução deste Contrato;

ll.l.3.

Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas vigentes ou que venham a ser instituídas,
relativas ao pessoal direta ou indiretamente designado para execução da entrega, cabendo-lhe, em
consequência, o ônus com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais obrigações;
11.1.4. Respeitar efazer com que seu pessoal respeite as normas 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, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade do CONTRATANTE;
11.1.6. Responsabilizar-se pela disciplina, respeito e cortesia dos empregados durante a execução da
entrega, bem como pelo cumprimento das regras e norrnas internas do CONTRATANTE;
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ll.l.7.

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

decorrência ao fornecimento dos produtos;

ll.l.8.

Entregar o CONTRATANTE aNota Fiscal dos produtos fornecidos, no prazo acordado, de

acordo com o quantitativo de equipamentos e suas devidas franquias contratadas;
11.1.9. Nos termos do art. 120, da Lei 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.

I1.1.10. Distribuir os produtos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, executando os serviços
de entrega, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, norÍnas e legislação;
I

l.l.l l. lndicar preposto

para representá-la durante a execução do contrato;

I I .l .12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações da proposta;

§ 1' A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, que se fizerem necessários ao fornecimento, até 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor
inicial deste Contrato, conforme disposto no art. 125 da Lei 14.133121 e demais 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, em
compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na ocasião da licitação.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

l2.l

-

DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

. Caberá ao Contratante as seguintes obrigações:

l2.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 distribuição
dos produtos;

12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da distribuição dos produtos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

12.1.4. Utilizar
CONTRATADA;

os equipamentos corretamente,

segundo

os padrões técnicos indicados pela
/

Rua Josué de Castro, no 84, Centro - CEP: 55.920-000 - Itambé - PE.
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12.1.5. 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 a distribuição dos produtos, obrigação
da

CONTRATADA;

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, ficando assegurado ao
CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão do fornecimento dos produtos;
12.1.9. Aplicar a

CONTRATADA

as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

12.1.10. Zelar pela boa 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 l4.l33l2l-

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;
ll - 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.
§ l" A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

§

2' Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado

será ressarcido

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, ficará 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;

ll -

dar causa à inexecução 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;
lV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
Rua Josué de Castro, no 84, Centro - CEP: 55.920-000 - Itambe - PE.
CNPJ no 10.150.050/0001-09 Fone: (81) 3635-1156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com
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VI não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado

-

Art. 156. Serão aplicadas

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes

sanções:

- advertência;
- multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
I

II

CLÁUSULA DECIMA 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

manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados,
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

cLÁsuLA DECTMA sExrA - Do FoRo

E DAS

DrsposlÇÕrs rrNars

16. I . Nos termos do art. 146, da Lei 14.133121 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da
despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em
conformidade com o disposto no Art.63 da Lei 4.320, de l7 de março de 1964.

Sob o pálio do disposto no art. 92, §2o, da Lei 14.133121, fica eleito o foro da Comarca de Itambé para
dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de idêntico
teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.
Itambé-PE, 06 de outubro de 2021

AN

S

DA SILVA

Gestora do

HELLEN

VIEIRA P

o

Secretária de Educação
Gestora do Contrato

A^^^n^\*r%,rornpr-

chnuaNA DrAS cARR*(zzoNE
Secretária de Finanças
Gestora do Contrato
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MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA 01140046428
CNPJ no 38.947.598/000 I -0 I
Contratada

Testemunhas

Aae»círAlNome:

CpF: 'lO6.Oqe.gS(t - 4E

à4&
Nome:
CPF:

) 3t,? rF.f
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