
CONTRATO N° 20180123 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ACARA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE, CNPJ-MF, N° 11 750 869/0001-70, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste 
ato pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, residente na RODOVIA PA-252, KM 05, 
portadora do CPF n° 742 904 872-20 e do outro lado TRIASA COMERCIAL BIRELI, CNPJ 26 982 825/0001-42, 
com sede na Rua Municipalidade, n° 1646, Casa 07, Umanzal, Belém-PA,' CEP 66050-350, de agora em diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr JOAO VICTOR DURAO, residente na Rua Rio 
Taquaril, n° 301, Sã(?, Pedro, Sete Lagoas-MG, CEP 35701-018, portador do CPF 105 755 486-30, têm justo e 
contratado o seguinte 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1 - aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção, tipo Furgão, para atender as necessidades do Fundo 
MunicipaL de Saude de Acará/PA 

ITEM OESCRIÇA0/SPEÇIFJC)¼Ç]111S 	 . 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

024226 A81BULNCIA TIPO - UURGAO 	 UNIDADE 	 1,00 	258 000 000 	£58 000 011 

VALOR GLOBAL R$ 	i58.000.00 

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2 1 - Este contrato funckmenta-se no art. 24, inciso V da Lei n° 8 666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações 

CLÁUS"i1 TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTMTAPA 

3 1 Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual, 

,.3 2 Assumir aresponsabilidade por quasquei danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
erceiros, quando no desempenho de sus atividades profissionais, objeto deste contrato, 

3.3. Etcammliar para o Setor Fin4ceiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e 
respectivas., untas fiscais/faturas conceiluentes  ao objeto contratual, 

3.4. Assumir integralmente a r 
com rclaçào aos encargos trabt 
como o custo de transporte, ii 
conta, risco e responsabilidade da 

3.5. Mamei, durante toda a 
condições de habilitação e qua 

ilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
previdenciarios do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 
seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por 
[RATADA, 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
exigidas na realização deste Contrato 

ti 
	

imediata, correçã9 iØ deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar naInesmas condições contratuais os acréscimos e supressões ate o limite fixado no § 1°, do art. 65, da 

Tv SÃO JosEN 120 



a aplicaqa deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

TVSÂOJIiSÉNOlIft 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicat à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciaMo nos casos que exigem providências corretivas; 

11

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
ompetente; 	 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5. 1 - A v3gência deste instrumento contratual iniciara em 18 de Outubro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constítuçm motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8 666/93 e podera 
ser sohcftada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mmima de OS (cinco) dias úteis, mediante 
comunicap por, escrito 

7.1. Em 
do obj 

de contratar, co 
- De 

os motivos dai 

7.2. A multapt 

-4té 
alguma ds cái 

7.3. As san 
interessado no 

7.4. O vaituj. 

 -DAS! 

total ou 

ncia; 

são temporária de; 
mesmo, por prazo m 

o, Ou até que sja1 

acima será a sgi 

(dez por cento> .do 

as ri 1  os itens . 

do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 

icipações em licitações promovidas -,com o CONTRATANTE, impedimento 
superior a 02 (dois) anos, 
'ara licitar ou contratar com a Administração Publica, enquanto perdurarem 
)movida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprirnnto de 

poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 



Estado do Pará  
G 

- 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ;  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

....... .... ... 

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, deseonS-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar eoivewerde 

7.5. O pagamento da rnuhs não eximirá a CONTRATADA de corrigir as inegularidadcs cpae deram causa à 
penalidade: 

7.6. O CONTRATANTE E de'trá roilicar  a CONTRATADA, por escrito. de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos .;uv.'s, para jadoção das providênciascabíveis;  

7 • 7 •  As penalidades somente, serão 11lc':ada ciii razão de circunstâncias excepcionais, e a' justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundanLntadas cri fatos res e faciljner.e comprováveis a critério da autoridade competente do 
CONTR.ATANTE, e desde que faimu1aJas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

--kL&US(JLt OITAV4 	ViU OE REAJUSTE 

8.1 - O valor total da preseit avnça éde R$ 158.000.00 (cento e cinquenta e oito mil reais),a ser pago no prazo de 
até trinta dias, contado pA. ur di di4 final do período de adirnoiemcnto da jbrizacào na proporção dos bens 

as 

a 

CLÁUSULA NON A DA 991. »ç) 

9.1 - As despesas coivraftiah com 
orçamentária Exercwio 2 L Prcretc 
econômica 4.4.90.52.00 íiqacpanenro 
ficando o saldo pertinernu, 'osdá 
)rçamentos. caso sela ileçessati o. 

11.1 - E,te Contraio cntcntra-e suoo 
de 1993 e suas postric'- s alterações. 

de disposições 	direito pflado' 

11.2 - Fica eleito o Foro da ddade ci 
caso não sejam dirunlui' rrrg! ' ehiie 

peetivo, segundo as' autorizações expedidas je1o(a CONTRATANTE e de 
LS e/ou recibos devidamente atesiadas pelo setor competente, observadas a 
rdem de serviço emitida 

gamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível a Contratada, 
de compensação ti1ancnrp, que será o produto resultante da multiplicação 
o pelo numero de dias em atraso, 
raso 

ORÇAMENTÁRIA 

por conta da verba do orçarstento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
?01.103010001.1.001 Aquisição de Veículos e ambulâncias , Classificação 
material permanente, Subelemento 4,, ,4.90.52.48,  no valor de R$ 158 000,00, 

exercícios a ser empenhado oportunamente, a conta dos respectivos 

AÇÕES CONTRATUAIS 

erado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei ri. '   8 666/93, desde que haja 
FANTE, com a apresentação das devidas justificativas 

)O FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

tado a legislação especifica, consubstanciada na Lei n°8 666, de 21 de junho 
m casos omissos, aos preceitos & direito publico teoria geral de contratos e 

cARA, conto o único capaz de dirimir as, dúvidas orhindas deste Cóntrato, 

TV SÃO JOSE Na 120 

10.1 - O 
interesse 



11.3 - 
02 (di 

Estado tio Pará 
%OVE4NO MUNICIPAL DE ACARA 	 ' 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 ri 
-- 

- 

a e como prova de ha*erem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 
igual teor, o qual, [depois de lido e achado conforme, & assinado pelas partes contratantes e pelas 

:0. 

1 
ACARÁ-PA, 18 de Outubro de 2018. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. 
€NPJ(MF) 11.750.869/0001-70 

CONTRATANTE 

CN J 26.982.825/0001-42 
CONTRATADO(A) 
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