
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LIC ITACÀO

estabelecida doravante denominada simplesmente . ( riti.l

\

ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO

0 Nlunicípio de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde, neste ato denominado corltr.t.l

rorrL scgirinte endereço Rua do Aeroporto Esq. C/ Rua lguaçu Bairro Km -02, representado pelo Sl Airi. r

l)ereirâ Aires Secretario Municipal de Saúde, e de outro lado a empresa

, i e .rlo representada por , portador da Cédula de Identidade n.s

sob o n.!

d0 contrato é de R$ _

inscrita no CNPJ {- \', :

e(lPFt)

i,.!r __- celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do PregâO Eleir ';nicr;

.-/-. e a proposta apresentâda pela contratâda, sujeitando-se o contratante e a contratade à. nor r

Cisciplirrares das Leis nq 8.666/1993 e L0.520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e suas r:lterar i..

ir(}reriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

clÁusuLA PRTMEIRA - DO OBIETO

l. O Dresente contrato rem como objero: AQUISIçÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIP,t l

DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISIçÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENT}: 'I]

72 455.597 000.12 10-08.

i. 0s pieços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que c r ,rior r,,

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico sào rrr ,rrm

:,sr-irnâtrvos, não acarretando à Administração do contratânte qualquer obrigação quanto a sua e\e Lr!i,

pâÍjerrento.

13. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2022 Projeto 1301.1030 10017. 1 .0 23

Arluisição de Veículos , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

CLÁUSI]LA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela adm inistr: r. r

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prclriturr rll,

Eldorado dos Caraiás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 30 dias para a entrega a contar dâ notiÍrcacã{) 1 ,

fiscaiização do CONTRATANTE, sem preluízo de outros serviços autorizados para execução

CL,4USULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrâto decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento nf, l,c;

r! 10.520, de 17 de.lulho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

crÁusulA QUTNTA - DA EXECUçÂO nO COUtnarO

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratua.s e Il

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivâmente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos r,

lsoú' 4t.2o 'Púq qúe tcdo, vejü|| ,>_oi:".- .rrlil.:lli:,4)!i,1
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1. A vigência deste contrâto será _/
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disposiçôes de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666 /93 combinado com o inciso XII, do a rt ig,

do rnes nro diploma legal.

CLÁUSI,LA sExTA. DA uGÊNCIA E DA EFICÁCIA

à 

-/-/-, 
contâdos da data da sua assinatLrr.r, 1,.,

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

CLÁIISULA SÉTIMA . Dos ENCARG0S DO CONTRATANTE

1. Caber'á ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução do-s se|viL

constantes do objeto;

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

v1.3- rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ouem desacordo comas especificaçÕes constarrtr\

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o 

-/_-:1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edltl,,

pregão n." _/_ e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços grr'

do contratante.

CIÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Ca berá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos ser'' içosr t

cômo:

a) salários;

ç-, b) seguros de acidente;

c) taxas. impostos e contribuições;

d) jndenizaÇões;

e) 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 órg

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substir

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

contrâta nte;

lsotos 41?o 'P&'c qúê tcdcsvdarl e 5oi5c1' , ,rj:_ d: 5:\r
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1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedarir: iic

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo ( ,':.i,

contratoi

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, sela qual for, desde que praticada por seus técnici s

recinto do contratante;

7.6 - reparar, corrigir, remover, reconsfuir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o: ser'\' , .

efetuâdos referentes ao obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da cxecuç.il,

dos n]ateriais usados;

|.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebi:nentÚ i:.

com u nicação;

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

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes d|t s, ,.

execução;

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

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.16' / manter-se em compatÍbilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condiçôr,.; :rl

habilitação e qualificação exigidas neste conu'ato durante todâ a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA . DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais pre-r'ist('.

legislação social e trabalhista em vÍgor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empreg.adr;s r:',.

rnanterão nenhum vínculo empregatício com o contratânte;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legisi :t

especÍfica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregado: :r

dec,rrrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependênci;i,1r

cor) tratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contri[1,,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.+ - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução rl,:.i"

con trato.

Z. A inadirnplência dâ contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfi -,

resp onsabilidade por seu pagamento à administração do contratânte, nem poderá onerar o objeto deste colrti -,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de sohdariedade, ativa ou pJssi,.,a, r ,, r

co n trata nte.

CI,,i,I,SULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕES GERÂTS

lsaiÇa 41.20 'Pde qu?' tcdcsvejoat a síibc^' o jr-riL- I '
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1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do co,rtriitii!,i

duriinte a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proÍbida, também, a veiculação de publicidade âcerca deste contrato, salvo sc ho. ,'
prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 ' e vedada a subcontratação de outra empresa para â prestâção dos serviços objeto deste contrato.

1.4- ,Ar.ar com todas as revisões durante a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHA-}TENT0 E DA FISCALIT.FÇÃ0

1. A cxecução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, (:esrp,r: :

para esse fim.

r-,, 2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas corn a exe .rr I ,

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 solicitadr:

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a acoÇão (l:

üredid:1s convenientes.

4. A contratada deverá mânter preposto para representáJa durante a execução deste contrato, desde oLre :r:e -

pel:r ad rn in istração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂO

1. 
^ 

ârestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representân{r.,

contratr nte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

A ilespesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2022 Projeto 1301.103010017.1.0;13

,- Aqr.iis-ição de VeÍculos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente.

,,1,ÁUSLÍLA DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENT0

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro ,ia FLri'

Murricipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho s 01 - Centro - km 100, CEi']: 6fl:,..

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou el'ir,.r

no nr inal ao fornecedor, até o 30q (trigésimo] dia útil contado da errtrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços exccu,l(i(,-

estivcrr:rn de acordo com a especificação apresentada e aceita.

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

devi(las pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obri;1..

financeira e previdenciária, sem que isso gere dileito a alteração de preços, compensação financeira ou .rplir ,

de penalidade ao contratante

!'gias 41.20: 'Poía que todos t'gon,' {, soibo,1 â ,rütr i7,r Sfàrii':l |i' '
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5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período ri,

'1d lnplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido di, alÍlr',..

lorr,-ra para tanto, Íica convencionado que a tâxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a (ii'

acirra leíerida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplrcação.rr

se11rr inte fórmula:

ENl = IxNxVP

onde:

Fit4 = E nca r8,os moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

v VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensaçâo financeira, assim apurado:

l=Tx ==> t=t6/t00) ==> r=c,00016438

36s 365

TX - Percentual da taxa anual = 6%o

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocrrrrêrci:r

5.3 - O pagamento mensal dos servÍços somente poderá ser efetuado após a âpresentação da nota l-iscal/íalr r'

atestada por servidor designado, conforme disposto no arL 67 da Lei n."- 8.666/93, e verificação da regLrla "iiacie ,.i

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATTERAçÃ0 Do C0NTRAT0

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração , nos casos previstos ra l,ei Ii '

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

!, CLÁUSULA DÉcTIvIe sExu. nO AUMENTO OU SUPRESSÂO

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

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1a e 2!, rl:

Lei n.! 8.666193.

1.1 - A contratadâ fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões qu,-

fize rem necessários; e

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

resllltantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DÂS PENÂLIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no conl '

sujeif"ará a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o nr ixiir(r

10ttÁ, (L1ez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 1.5 (quinze) dias corndos, rr

vez c<;m unicada oficialmente.

lsaics 41.20. 'parc que todas rejorl e lol.'arl a? /u.,"o,i'j ia'.','Ha'i:1r-'
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2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, gâr'anti,i

pró','ia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - âdvertência;

2.2 - multa de 10o/o {dez por centol sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total rlo o[ir

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

2.i - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçâr,

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

2,4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarerr

nrotivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitâção perante a própria aLrtoriJadt,rr

aplicoLr a penalidade, que seÉ concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante tj,

v preluízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estârá suieita às penalidades tratadas nos iterr.

2 desta cláusula:

3. I - pelo atrâso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, qut i it,r .

releitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado da data ri:r reje

3.3 - pôr recusar refazer qualquer serviço que vier â ser rejeitâdo caracterizada se a medida não se el-etivar r .

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

4. Além das penalidades citâdas, a contratada ficará sujeita, aindâ, ao câncelamento de sua inscrição no c;rrl.r ,

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei :

8.b66/qi.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administraç;lo ,lr

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficârá isenta i, i:

penalidades mencionadas.

6. As sanções de âdvertência, suspensão tempoÉria de participar em licitação e impedimentô de contra.ar ciril

A(ininistração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração púJ1,.

poderão ser aplicadas à contratâda .iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a seilI

efetu ad os.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAVA . DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 J : I ,

n.\'8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegura(lÍ

l\\,i,qJ
.:ti .ta

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

búlas 4120:'P,Júqu, tadcsvejofi e satrcit'] ..r ,r,';t .r') :i!rri.i-r;i r,
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2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incis,r.

Ia XII e XVll do artigo 78 dalei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínirna c1t.r,

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contrat;: r.rte; {ri

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

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundantentada rl,,

aur0ridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA N0NA - DA VINCUIAçÂO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

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

-/- 
e aos termos das pRrlroslir:;

co ntratada.

\., CLÁUSULA yIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativaln(rn r,'

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, ilor ir ,,'

nririlPBiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igiLal tt;. r

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das parte:

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em de lr.ir.l

CONTRATANTE CONTRATADA

2
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