
ESTADO DE AIÁGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

coNTRATO I{" 08/20 t6.

Contrato de PÍestaçâo de Serviços de organização.
elaboração e envio das prestâções de coDlas dos
recursos do (FNDE, PNAE. PNATE, PDDE e PDDE
nas escolas), atraiés do sistema STGPC que, ente si.
celebram o Mrmicípio de Piranhas e a Empresa Pontual
Consulroria Eireli - ME.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRÁNHAS. Pessoa Jurídica de Dteito Público intemo,
inscrito no CNPJ sob o no 12.225.546/0001-20. com sede na Praça Dr. ltabira de Britto, n." 4-

Centro. CLP: 57460-000, na cidade dc Piranhas, Estado de Alagoas, neste ato representado Pelo
Prelàito Municipal. Sr. Manoel Brasiliano dc Saatana, brasileiro, casado, Empresário, portador da

cédula de Identidade n" 261.315 SSP/AL. inscrito no CPFMF sob o n' t22 120.164-68.

domiciliado na cidade de PiraahaíAl. doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: Pontual Corsultorir Eüeli - ME. inscrita no CNPJMF sob o no

24.238.60610001-28, com sede na Ruâ Porto da Folha. n" 574, baino: Getulio Vargas, cidade de

Aracaju. Estado de Sergipe, neste ato representada pelo Sr(a)- Juliao Camargo Pereira Silva.
potador(a) do C.P.F. sob o n" 042.823.855-30 e do R.G- n'3468589-7- SSP/SE, tendo em vista a
homologação do resultado do Pregâo Presencial n". 08/2016, tem entre si justa e acordada a

celebrâçào do prcsenle coltrato.

FLINDAMENTO LECAL:

Deriva do Processo Liciratório, modalidade Pregão Prescncial sob o N'08/2016, lipo menor prcço

global. em conformidade com a Lei Federal no 10.520/2002, Lei Federal n'8.666/93 e das seguintes

cláusulas e condições:

Passam a fazer pane integÉnte deste instrumento, como se ÍÍrnscrito fossem, o Processo

Administrativo com todas as iostruçôes e documenlos. e o Edital complementando o pÉsente

contnto para todos os firrs de direito, obrigaÍdo as partes em todos os seus termos, inclusi\-e a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instnunento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presenre conrraro é a presração de
serviços de organização. elaboração e enr.io das prestações de codas dos recürsos do (FNDE.
PNAE. PNATE. PDDE e PDDE nas escolas). atavés do sistema SIGPC- destinados à manutenção
das atividades da Secretaria Municipal de F:ducaçào, dado coúeciúento à CONTRATADA que

examinou detalhadameNe o Arexo I e toda documentação da rcferidâ liciÍação. e que se declara em
condições do cumprimento deste Termo em cstrita obseÍvância com o indicado e em conlormidade
com o procedimeúto levado a efeito devidamente homologado pelo CONTRATANTE.

cLÁusuLA SEGUNDÂ - DA DocUMENTÂÇÁo CoNTRATUAL: Ficam integrados a este

contraro, independente de ü"anscrição, os documentos cujos leorcs são de conhecimento da
CoN'IRATADA e apensados no processo licitatório. Piegão Pr€sencial n". 08/2016.

Livr. prÍâ o D..etrvolümeíto
Pr+s Dr- lhbiÍ. d. Brito, o.'0{, C.ntÍo Hi3úórico - Piníh.s - Alrgo$. CEP:57:lóÍH)00.

contrto; (082) 368Ú-3,22 :f
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CLÁUSULA Tf,RCEIRA - Do VALORT O valor globalpara a execução do seri'iço contratado é

de R$ 144.000,00 (Cento e quârenta e quato rül reais), pela execução da totalidade dos serviços

objelo do contrato. o valor acima será pago mensalncnte, em parcelas iguais e sucessivas de RS

12-000.00 (doze mil reais) cada, que devem ser qútadas até o décimo dia útil do mês s€guinte à

presração dos serviços daqui por diante denomüado "VAI-OR CONTRATUAL".

RECT RSO ARIO:
Secreraria M SE}IEI,

Órgão: 06 - Secretaria Muaicipal de Educação - SEMED
Unidâdc Orçanentária: 0660 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Funcional Programática: 12361.0006.200E - Manutenção da SecÍetaria Municipal de Educação -
SEMED
Elemento de D : 3.,1.1.0.0.52.0000.00.000 e Material Permanenre

RECURSO ORÇAMENT
Fundo Nacional de Desenvolvimento da . FNDE

Órgãor 06 - Secretaria Municipal de Educaçào - SEMED
Unidâde OrçâmetrÍáÍia: 0661 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FIIDE
Funcionâl Programáticâ: 12.361.0006.2013 - Quota Municipal do Salário Educaçâo - QSE
Elemento de Despesa: 3.4.4.0.0.52.0000.00.ü)0 Equipamento e Material Permanente.

RECURSO ORÇ O:
Fundo de e desenvolvimeDto da Ed Básica - FUNDEB

rgâo: 06 - Secretâria Municipal de Educaçàc - SEMED
Unidâde Orçahentária: 06ó2 - ['undo de ]lânutençâo e desenvolvimento da Educaçào Básica -
FT]NDEB
Funcional Progrâmáticà: 12,361.0006,2018 - Maflutenção do Ensino l-undamental 40ozá

Elemento de Dcspesa: 3.4,,t.0.0.52.0ü)0.00.000 Equipamento e Material Permanente.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO: Os pagamentos seÍão efetuados até o 30"
(trigésimo) dia do mês subseqüentc ao mês da prestaÇâo dos sen iços e mediante a apresentação das
respectivas Nolas Fiscais emitidas pela Confiatada" nas quais deverá constÀ a discriminação dos
serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTE§: Os preços serão fixos e treajusriveis, salvo nos
casos previstos na alínea ''d'', do aÍt. 65, da Lei n' 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS: O prÊzo de vigência do preseote contrato é de l2 (doze)
meses contádos a paÍir da sua celebração. podendo ser proüogado, mediante Termo Aditivo. pelo
pcrÍodo de âté 60 (sessenÍâ) meses.

\\

LilIe parr o Desenvolvimêíto
Pr.çr Dr.I.rbira dc Briro, tr." 04, C.otIo ÍIisró.ico Piruhrs - Àlagoas. CEP:574ó(}000.

Coorâlo: (082) J686-J22r

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: As despesas decone es desta contratação serão

cobertas pela Lei OrçamenláLria e pela Lei de Direrrizes Orçamentárias, consignadas no OÍçamento

do CONTRA-IANTE, para o exercicio 2016. nas seguintes rubricas:

+
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CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERÂÇÕf,S: As inclusões ou alteraçôes. desde que pemitidas
pela Lei Federal n". 8666/93, de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas por
"Termo Aditivo . que integrarâo o contrato para todos os hns e efeitos de direito.

CLÁUSULA NONA _ DÀ PRESTAÇÃO DO§ SERVIÇOS: A CONTRATADA obTiga.se a

iniciar a realüaçâo da Eestação dos serviços, objeto deste contralo, no prazo miiximo de

48(quarenta e oito) horas, contados a paíir do dia imediato ao recebimento da Ordem de Sen iços.

cLÁusULA DÉcrMA - DÂ ExECUçÀo Do CoNTRÁTo: A execução do contrato será

acompanhada e fiscalizada por sewidor ou comissào especialmente designada pelo

CONTRATANTE.

PARTIGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização seÉ exercida no interesse da Administ.ação e nâo

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por
quaisquer inegularidades, e, na sua ocorÍência- não implica co-responsabilidade do Podcr
Público ou de seus agentes e preposlos.

PARríGRÂFO SEGUNDO: O CONTRATANTE se reserva o direiro de soticitar coÍeções que
se façam necessiírias na Nota FiscúFatura.

PÁtuicRÁFO TERCEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceiEr, nas mesmas
condições contraluais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na contatação, objeto do
prcsçnte contrato, até 25o/o (yir,te e cinco por ce o) do valor inicia.l atualizado do contmto-
confomre disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA.PRIMEIRÀ - DAs OBRIGAÇÔES DAS PARTES:

PARÁGRÁFO PRIMEIRO: SãO ObTigAçõgs dO CONTRATANTE:

I acompanhar e fiscalizar a execução do cotrtrato, trem como ateslar na nom fiscaUfatum a
efetiva execução do serviço, por meio de servidor designado pelo contatante;

II - efetuar os pagamentos à CONTRATADÂ;

Ill - aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contatuais.

PARTiGRAFO Sf,CUIIDO: São obrigaçôes da CONTR {TADA:

I - Realizar a piestação dos serviços, mediante reqúsiçâo emitida pela AdminisEação, a paÍir da
dala da celebração do contraro. conforme solicitação da Adminisaação e de acordo com os
preços aduzidos em sua proposta-

II - atender prontamelte quaisquer exigências do servidor indicado pela Administrdção.
inerentes ao objeb da contrataçâo;

lll - mantet durante toda a execução do con!Íato, as mesmas condiçôes da habilitaçào

Livrc p.rr o Dês.rvotvimêrto
Prrç. DÍ- Ihbir. d. Brito, n.'(N. CêaEo Hilró.ico - Pirrrhls - At.goâs CEp:57{ó0{6t).

Coítlto: (082) Jóa6-t222
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CLÁUSULA DÉCIMÁ.SEGUNDA _ DÂS PENALIDADES: A CONTRATADA quando

ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução do contâto, não mantiver a proposta,

comportar-se de modo inidôneo. fizer declaraçào falsa ou cometeÍ fraude fiscal. garantido o direito
prévio de ciração e de ampla defesa. ficaní impedida de licitar e contratar com o CONTRATANTE,
pclo prazo de até 05 (cinco) anos, enquantoJ perduÊrcm os motivos determinantes da punição ou

aÍé que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA ficará sujeit4 ainda, às seguintes penalidades
pela inexecução total ou parcial do contlato:

I - ad\efiência:

II - multa de 2% (dois por cento) do valor tolal do contralo por infÍação a qualquer cláusula ou
coodição do contrato, aplicada em dobro na reincidência:

PAfu(GRÁFo SEGUNDo - No processo de aplicaçâo de penatidades é assegurado o direito ao

contraditório e à ampla defesa.

PARi(GRÂFo TERCEIRo - Se o valor da multa não for pago, sení cobrado
admioistrativamente, podendo, aind4 ser inscrilo nâ Dívida Ativa do MuEicípio e cobrado
judicialmente,

PARríGRÂFO QUARTO - o valor da(s) mulra(s) aplicad4s) devená ser recolhido em qualquer
agência integra e da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de

Arrecadação de Receiras, a ser preenchido de acordo com instruções fomecidas pelo
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - As sançôes previstas no cap!, de$â Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do Panigrafo Primeiro, facultada a defesa prévia da interessada no
respectivo processo, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

PARÁGRAFO SEXTO - As penalidades serão registadas no Cadastro Municipal de Licitantes.

cLÁusuLA DÉCIMA-TERCEIRÂ - DA REscrsÂo: Ao coNTRATANTE se reserya o
dircito de rescindir o contrato indep€ndentemente de ifterpelação judicial ou extrajudicial, sem que
à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos caso de a

CONTRATADA falir ou for dissolvid4 transferir, no todo ou em parte, o contrato, atrasar na
eDtrega imediata do objeto contratado sem que haja jusrificariva aceita pelo CONTRATANTE.

PARÁGRÁFO PRIMEIRO: A rescisão do conrrato, quando motivada por quaisquer
descumprimenlos das disposições estabelecidas no ediÍal. bem como nas cláusulas deíe ajuste,
implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências
legais cabí\eis.

PARAGRAFO SEGUNDO: O pÍesente contrato também poderá ser rescindido pelos motivos
elencados nos artigos 77 e 7E. e das formas presvistas no a.nigo 79 da Lei n 8.666, de 21106/93.

Livrê pàr, o D.se.volvin.oro
Páç! Dr.ltlhirr d. Brito, tr.'04. Cêtrt o Hisrórico - Pirrahrs Al.go$. CEp:5?{úÍ}.000.

Cotrr.to: (062) J6EGJ222
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES: Ao fTTmaT a

presente avença, declam a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como os demais

documentos vinculados ao prcsente contato.

cLÁusuLA DÉCrMA-QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA: o presente co rato só terá
validade c eÍicácia aÉs ter sido devidamente assinado pelas partes e publicado na Imprensa Oficial.
na forma da legislação ora vigente.

CLÁUSULÁ DÉCIMA-SEXTÀ - Dos CASOS 0MISSOS: os casos omissos serâo dirimidos
de comum acordo entre as partes. com base na legislaçâo em vigor, e que rcze ne$e contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - Do FORO: Quaisquer questôes decoúentes deye conrraro
serão dirimidas no Foro da Comarca deste Municipio, com reDúncia expressa de qualquer outto por
mais privilegiado que seja.

Estando o Município de Pinnhas/Al e a CONTRATADA justos em acordo, assinam o
presetrte contato em 02 (duas) viÀs de igual teor e forma. que lido e achado conforme, vai assinado
pelas paíes juntamente com as testemuúhas presentes.

AL. 02 Maio de 2016.

/
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MANOEL BRASILIÁ.NO DE SANTANA
Prefeito Contrarante

Nfl.rNI o EPI NHAS

Pontual iÍeli - ME
CNPJMF sob o n'. 24.238.606/0001-28
JLrLIAO CAMARGO PEREIRA SILVA

CONTRATADA

l
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TESTEML\HA51
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Êxtrâto do TeÍmo ConFatual publicado no quadm de avisos da S€de Adminisirariva do Municlpio de pirârtras em 02 de
Maio d€ 2016.

Livr. prÍr o D.setrvolvrhento
Prâír Dr.Itibirâ dê BÍito,..q 04, C.ntro üsróriú - Pirrnüls - Âlâgo0s. CEp: S74ótHt00.

Cotrtrro: (0t2) J6E63222
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