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ANEXO X MTNUTA DE COTTITRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através ria Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nesie

denonrinado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP; 68524 í)ílr)

representado pelo Sra lara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa

jnscrita no CNPJ [MF) sob o n.e doravante denomir:r'

simplesmente contratada, neste ato representada por _- portador da Cédula de Identiriarj.

e CPF (MFJ n.e celebram o presente contrato, do qual serão partes integranr(,.

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/-e 
a proposta apresenüda pela contratada, sujeitando-se o contratant, .,.

contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666 /1993 e 10.520 /2002, Decreto 10.024 de 2 0 de Seteurb: ,r

i019 e suas alteraçÕes posteriores, mediante as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CLÁI ISULÂ PRIMEIRA. DO OBIETO

1. o presenre contrato tem como obieto: CoNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTAT-AÇ.I(, .

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E.EQUIPAMENTOS PÂRA MANUTENÇÃO DO SISTEMA }L

ILUMINAÇÃO PUBLICA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARTA DE OBRAS DE MUNICíPIO :,.

ELDORÂDO DOS CARAJÁS PA.

1. OsprcçosdosserviçossãoaquelesconstantesdaPlanilhaapresentadapelacontratada,sendoque,rr,ri,r:

do contrato é de R$ _
2. 0s quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo i do edital do Pregão Eletrónrc.-r sào ncrrrl,:r i,

estimativos, não acarretando à Administração do contratânte qualquer obrigação quanto a sua exe.uçi' I

pagamen to.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçâmentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

-i. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administr,, r 'r

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitui-,, , i

Eldorado dos Carajás.

2. F:ventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificaç:'Lr,

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO I,EGAL

1. A lavratura do presente contrato decorrê da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na r.

ne 1 0.5 20, de 17 de julho de 2002 e na Lei ns 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÂO DO CONTRATO

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e l)e,,,.

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos (

lsoios 41 2c 'ptlc *)e todos v4a|1 e saib.t,t- .r.i.r. .- .:i
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.q 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artig,r r

do rnesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato será 

-/início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA . DoS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos ser, ,i

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contrâtada;

\/ 1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações consrantes I

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-/-i1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edit::

pregão n." 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços ger.r

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADÁ

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços t

como:

a) salários;

bl seguros de acidente;

c] taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

el vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g] outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no ór-1.

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, dêvendo substiru

imediatamente qualquer um deles que seia consideiado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares ,

contratante;

-à -/ -, 
contados da data da sua assinatura, te il

lscics 42o 'Pdrc q!ê todosv4on: e sai5a,:: 3 rr.iiú ê-' l,!
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1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade rii,

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços aivo r es ..

contrâto;

1.5 - arcar com despesa decorrente de quâlquer infração, seia qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1,.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em pârte, os serr,!1.:.

efetuados referentes ao obieto em que se verificarem vícios, deíeitos ou incorreçôes resultantes da exer-uçãr, ; ,

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento li

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1..9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da : ,

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráie

urgente e prestar os esclârecimentos iulgados necessários;

1.16 - rnanter-se em compaübilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condiça)e! tr

habilitação e qualificação exigidas neste contrâto durante todâ a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA . DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais pre;isttri

legislação social e trabalhista em vigot obrÍgando-se a saldáJos na época própria, vez que os seus empregado: r:,
manterão nenhum vínculo empregatício com o contratánte;

LZ - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legisl:c.:

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependêncir 1.

contratan[e;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contiâ ,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução cÊsr.

contrato,

2. A inadimpiência dâ contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfe,'

responsabilidade por seu pâgamento à administração do contratánte, nem poderá onerar o objeto deste con: :

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, conr , r

contratante.

CLÁUSUI,A DÉCIMA - DAS oBRIGAçÕES GERÁIS

lseias 4120 'PoE qae lodos vdan1 e scib(r.. c l.jodi jiÉ\_rii
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1. Deverá a CONTRATADA observar, tâmbém, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se hoti,.,

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂ0

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, deslgri

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execuçàt r,

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicital.rs :

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção r ,s

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que a r.

pelâ âdministração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃo

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contrâtante designado para fim representan(,

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamen:;ir

Própria do[s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no da Prefeitura Municillrl -

Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000, para íir. :

iiquidação e pagamento, mediante ordem bancáriâ creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecr ir

até o 30q (trigésimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato dâ atestâção, os serviços executados rr

estiverem de acordo com a especificâção apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizari.,

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidaÇâo qualquer obiiu .

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação I'inanceira ou aplir ,

de penalidade ao contratante

lsotqs4t.?o 'poré qú1la,'Jasvejofi ,3 ccl!5at. o /nía ara qÉ,!a,a,l

Ruâ da Rio veímelho o 01- CentÍo - krn 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Caralás/PÂ $
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5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do perÍorl,, ,

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de algr,r

forma para tantô, ficâ convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a (li)r;

acima reÍerida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicaçirr

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Enca rgos moratórios;

N = Nrimero de dias entre a datá previsti para o pagamento e a do efetivo pagamento;

ç, VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = índice de compensação finaúceira, assim apurado:

r=Tx ==> r = (6/1001 ==> r=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6010

5.2 - A compensação Íinanceira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da oc{)rrírr'

5.3 - O pagamento mensal dos serviÇos somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/i..,r

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 Ca Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidadc' tl;,

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DA ALTERAçÃ0 Do CoNTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Le

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMÂ sExTA - Do AUMENT0 oU SUPRESSÂ0

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentar,,

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1! e 2', .,1

Lei n .a L666 /93 .

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou suprÊs\ôes (lu- ,

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultântes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMÂ - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no conlr.:i

sujeitará â contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máxinr,r ,,r

l0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 [quinze] dias corridos, Lrrna

vez comu nicada oficialmente.

laaÉs 4! 2o 'Poro que todos veiofi escôoii 17i1íêr.):i.'rÊ(

Ruô da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Cârâ.Jás/PA
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2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garant rl:'

prévia deíesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

Z.Z - multa de 100/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, no câso de inexecução total do ol)i.l

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de partÍcipar em licitação e impedimento de contratar com a Administ|açi . ,

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública enquanto perdurareur irs

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade qr r

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante p.

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem ânterior.

3. Pelos motivos que se seguem, priücipalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 r

2 dest;l cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviçr.rs, que ,,'ier r .

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco] dias úteis, contado da data da reje .';:.

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivi, '

prazo de 5 [cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citãdas, â contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscriçâo no carir ,,

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei -r

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecÍda força maior, devidamente justificado e aceito pela adm inistraçi:,() ,l

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta r

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertêncía, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar c()n: ,

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração púolica

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a sc'e,,'

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÂO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato ênseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 c1r it,

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contrâtual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurarlc

contraditório e a ampla defesa. 
l

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

leta:; 41 ?) 'r\1:1!a\. t.raicj yei3r. i: .-.,.

Ruadà Rrovermelhooor-Centro-km roo, CEP: 68524 ooo-E doraco.lo Cêrê -r!iPA
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2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos inrri)

I a XII e XVll do artigo 78 da lei n.a 8.666193, notificando-se a contratada com a antecedência mÍnine ci.

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as pârtes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; .,,

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentad:

autorltiade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA N0NA - DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CoNTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.a 

-/.- 
e aos termos das propostr,:r

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execuçào deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administra[ivanr,,r

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, pol r

privilegiado que seja.

2. E, para íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 [três) vias de igu al tl r

forma, para que surtam um só efeito, às quaÍs, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das par,..,

contlatante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em de l

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l. 1

r ;i_r,._r-i ., .t, a)t--.í rri),a,.laa|c-,dr. ,' :a. .,
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