CONTRATO Nº 021/2017
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORES E A
EMPRESA MALHARIA MIRANTE LTDA ME.

Aos catorze dias do mês de março do ano dois mil e dezessete (14/03/2017), no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Flores, Estado de Pernambuco, à Rua Dr. Santana Filho Nº 40
Centro – Flores - PE, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORES, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço
acima, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 10.347.466/0001-11, neste ato representada pelo seu
titular o Prefeito Marconi Martins Santana, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua
Professora Beatriz Nogueira, 181 Centro Flores PE CEP: 56.850-000, portador do CPF nº
419.555.874-34 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº 2.042.247 SDS-PE, daqui por diante
denominada CONTRATANTE, a firma MALHARIA MIRANTE LTDA ME, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Rua Poseidon, 499 Nossa Senhora da conceição, Paulista PE,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.856.087/0001-00, neste ato representada por seu procurador, o
Sr. Paulo Ricardo do Amaral Sabino Pinho, brasileiro, casado, portador do CPF nº
018.551.824-91 e da Identidade Civil RG Nº 661.599 - SSP - PE, de ora em diante denominada
CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de
08.06.94, nº 9.648 de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, firmam o presente CONTRATO,
conforme processo de licitação nº 019/2017 – Pregão Presencial nº 007/2017, conforme
cláusulas e condições a seguir estipuladas:
Cláusula Primeira – OBJETO
O presente Contrato tem pôr objeto AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISAS E
MOCHILAS) DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO;
Cláusula Segunda – FORMA DE FORNECIMENTO
A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma integral.
Cláusula Terceira – VALOR CONTRATUAL
O valor total da presente contratação importa em R$ 112.080,00 (cento e doze mil e oitenta
reais).
Cláusula Terceira – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados até 10 (dez) dias após a entrega do objeto, na quantidade
solicitada pelo Município e mediante a apresentação da nota fiscal.

Cláusula Quarta – RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta dos seguintes
recursos financeiros:
Unidade Orçamentária: 12.365.1206.0058
Manutenção da Educação Infantil.
Elemento: 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
Unidade Orçamentária: 12.361.1206.0060
Manutenção atividades FUNDEB 40%
Elemento: 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
Cláusula Quinta – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO DO
CONTRATO:
Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra d, da Lei nº 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Cláusula Sexta – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega do objeto do presente Contrato será de até 20 (vinte) dias após a
solicitação efetuada pela CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro – Os itens solicitados, conforme anexo I, deverão ser entregues sem ônus
para o Município.
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE, a cada pedido de fornecimento, especificará
formalmente a quantidade necessária do objeto contratado.
Cláusula Sétima – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato
nas condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado e,
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) apresentar o fornecimento na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas.
d) Dar garantia do objeto licitado.

Cláusula Oitava – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
8.1 - multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total da Nota de Empenho, pela recusa em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93;
8.2 - multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre
o valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando inexecução parcial.
8.3 - Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total da Nota de Empenho, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando
inexecução total do mesmo;
8.4
- Advertência;
8.5
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Flores por prazo até 02 (dois) anos; e
8.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.
8.7 - A aplicação das sanções previstas neste CONVITE não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora
por eventuais perdas e danos causados à Administração.
8.8 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura de Flores.
8.9 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal. Caso o seu valor seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
8.10 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato da Secretária de Saúde deste município,
devidamente justificado.
8.11 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis.
8.12 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e ampla defesa.

Cláusula Nona – RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no
art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima – O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na
Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público.
Cláusula Décima Primeira – A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como
prova de entrega de documentos.
Cláusula Décima Segunda – O presente Contrato terá vigência a partir da assinatura até
31/12/2107.
Cláusula Décima Terceira – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos
princípios gerais de direito.
Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro da Comarca de Flores para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam
seus legais e jurídicos efeitos.
Flores (PE), 14 de março de 2017.
______________________________________
Marconi Martins Santana
Prefeito do Município de Flores.
______________________________________
Representante da empresa contratada
MALHARIA MIRANTE LTDA ME
Testemunhas:
1._____________________________________
2._____________________________________

