ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANA
31-PARANA

3Í-PARÃN^

PCM.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO N. 027/PGM/PMJP/2021 QUE ENTRE SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO

DE

JI-PARANÁ

E

A

EMPRESA ATACADÃO DO BÁSICO EIRELI - ME, PARA
OS FINS QUE NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE
ESPECIFICAM.

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, pessoa jurídica de direito público inlerno, inscrito no CNPJ/MF sob o

n. 04.092.672/0001-25, com sede e administração na Av. Dois de Abril, n. 1.701, bairro Urupâ, cidade de Ji/
Paraná, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ISAU RAIMUNDO DA FONSECA/

brasileiro, solteiro, agente político, portador da Cédula de Identidade n. 000325208 SSP/RG, inscrito no Cada^
de Pessoas Físicas sob o n. 286.283.732-68, residente e domiciliado, na cidade de Ji-Paraná, Estadolne

Rondônia, doravante denominado CONTRATANTE e. de outro lado. a empresa ATACADÃO DO BÁSI^tt
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.731.632/0001-89, situada à Rua
Mato Grosso, n. 2936, Bairro Dom Bosco, Município de Ji-Paraná - RO, neste ato representado por ADRIANA
VAL.ADARES PEREIRA, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n. 754.250 SSP/RG, inscrita no

Cadastro de Pessoas Físicas sob o

n. 683.195.092-20, que passa ser denominada simplesmente

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, conforme homologação e adjudicação do

procedimento licitatôrio na modalidade Pregão Eletrônico n. 029/CPL/PMJP/RO/2021, do tipo MAIOR
DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, em conformidade com o edital respectivo, bem como com as normas da
Lei Federal n. 10.520/02, o Decreto Federal n. 10.024/2019, Decreto Municipal n. 14700/21, Lei Complementar n.

123/06 e subsidiariamente com a Lei Federal n. 8.666/93 e, ainda, pelo estabelecido no Processo
Administrativo n. 1-10975/2020-SEMOSP, mediante as cláusulas e condições seguir pactuada:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este termo de contrato tem por objeto o fornecimento de materiais básicos, elétricos, hidráulicos,
de pintura e de acabamento sob o MAIOR DESCONTO PERCENTUAL sobre a tabela do Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, homologado e
adjudicado pelo Senhor Prefeito Municipal (fis.442/443), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos.

Este termo de contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n. 029/CPL/PMJP/2021 e seus anexos,
Ata de Registro de Preço n° 013/SRP/SEMAD/2021, termo de referência e proposta da CONTRATADA,
constantes no processo administrativo, independentemente de transcrição.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E PAGAMENTO

O valor total do presente instrumento é de RS 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme abaixo
especificado e na fl. 456:

ITEM I DESCRIÇÃO
1

| QUAN.

Todos os insumos da tabela SINAP que congregam a

1

V. UNIT.

V. TOTAL

R$ 22.000.00

R$ 22.000,00

área de material ferramental

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da ordem bancária
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da certificação da Nota Fiscal pela Secretaria, contendo a descrição
do objeto e comprovante de recolhimento dos encargos sociais.

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social,
Certidão Negativa da Receita Estadual, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.
Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o

decurso do prazo para pagamento será Interrompido, reiniciando-se sua contagem da data em que estas forem
cumpridas.

O descumprimento, pela CONTFtATADA, do estabelecido no parágrafo anterior, não lhe gera direito a
alteração de preços ou compensação financeira.

Na hipótese de atraso no pagamento pelo CONTRATANTE, desde que as not^-Jecai^-^tójam

devidamente certificadas para recebimento, após 30 (trinta) dias do efetivo adimpiementg^o olw^^oés por
Rua dos Brilhantes, n® 130, Bairro Urupá 1 CEP: 76.900-150
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