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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIAS
DEPATTTAMENTo DE tIcITAÇÃo - cpt
IX MINUTÍT D-A ATA

DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS NS
PR,!.GAO PRESENCIAL ELETRONICO NS
mês
de
dia(s) do
___de dois mil e dezessete, O lúunicípio de Eldorado dos Carajás, através da do

ANEXO

Fundo Municipal de Educação, nos termos da
D.O.U. de 1B de

Lei 8666/93

Lei nq 10.520, de

1.7 de

julho de 2002, publicada no

julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE

2013, DECRETO Ne 9.488 DE 30 l)E AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em face

da

classificação da proposta apresentarla no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Sistema de Registro de

preço para contratação de emprer;,r especializada para funcionamento de gêneros alimentícios perecíveis

e não perecíveis, para execução do programa nacional de alimentação escolar - PNAE aos alunos
matriculados na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos
médio, conforme as especiÍicações contidas no termo de referencia, tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa(s) cuja[sJ proposta(sJ foi classificada(sJ em primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e nZo constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser
entregues apenas as quantidades sohr:itadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorados Carajás, de acordo com a

necessidade

da

mesma,

nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. [rnpresa:
C.N.p.J. ne XXXXXXX)üJXXXXX, representada neste ato pelo(aJ Sr(a).

XXPLXXXXXXXXXX)OüX, C.P.F. ne XK{XXXXXXXX e R.G. ne XXXXXXXXXXXXXXX.

ITEN

UNID.

DESCR./ESPE{IF.

VL. UNIT

QUANT.

VL TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDAI}E DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços't:erá validade por 12 (dozeJ meses contados a partir da sua assinatur'â.

Parágrafo primeiro: Durante o prrzo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará
obrigada a adquirir os produtos citldos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

-

podendo fazêJo por meio de outra lititaçâo, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sêndo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condiçrres.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Regístro de Preços o fornecedor assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vi1;ência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando suieito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA . DA UTILIZÁ ÇÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS

Poderá utilizar-se desta Atâ de Regis,:ro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administraçâo Pública Municipal
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
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indique os possíveis fornecedores e rÉspectivos preços

a serem praticados, obedecida à

ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao forncr:edor beneficiário da Atá de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prej.rdique as obrigações assumidas com o Contratante.

Paúgrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CúUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
O recebimento, o local e o prazo de

ETTITREGA

cxtrega do matéria deverão ocorrer em de 72 horas corridos acordo com as

especificações contidas na ordem dr: compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto
na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENI|O
1, Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo
do na Prefeitura de Eldorado dos Carljás, Rua dâ Rio vermelho q 01

-

Centro

- km 100,

CEP: 68524-000, para Íins

de pagamento, mediante ordem batr':ária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15s (décimo
quintoJ dia

útil do mês

subsequente; conforme planeiamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser

entregues entre 15 a 30 de cada mês.
1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiro) determinado
pela Frindo Municipal de Saúde de Eltlorado dos Carajás, em se tratãndo de empresas declaradas como ME ou EPP

no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva
disponibilidade orçamentária.
2. Para efeito de cada pagamento, a ucta Íiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
3. A Fundo Municipal de Saúde de ElCorado dos Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em
desacordo com as especificações âpnrientadâs e aceitas.

4, O Fundo Municipal de Saúde dr: Eldorado dos Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes

a

multas ou in<lr:nizaçôes devidas pela licitante vencedora, nos termos deste

Pregão

Elerrônico/sRP.
5. Nenhum pagamento será efetuado à licitânte vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atrâso de
pagamento.

5,1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de
100/o (dez

por centoJ de desconto sobr e os valores disponibilizados.
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6. Nos casos de eventuais atrasos de ltagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que

a taxa de compensação

financeira devida pelo Fundo Municipal de Saúde

de Eldorado dos Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
a seguinte:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira,. 0,0001644, assim apurado:

..-. I=(rx) /36s

=>

|=

{6/r00)/36s

TX = Percentual da taxa anual =

=>

I=0,0001644

6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA sExTA . DAS CONDIçÔES DE FORNECIMENTO
A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos
serviços.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência destâ Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas

e

obrigações constantes no Edital, no Terrmo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CúUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDÁ.DES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da
entidade contratânte poderá, garantiCa a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cincoJ dias úteis para que a empresa licitante apresente
iustificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

lI - multa

de O,lo/o (zero vírgula um por centoJ por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 100/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por cento) i,obre

o valor do materiâl não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oÍicial, sem
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou totál do
objeto o qual foi registrado os prâzos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contrâtar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito pré\,io da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovi(la a reabilitação perante a própria autoridâde que aplicou a penalidade,

a

Iicitante que convocada dentro do plazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

,
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entregar a documentação exigida pala o certáme ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude frscal.

Paúgrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cincol dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa Ítrr de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administrâção ou, quando for o caso, írobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serâo obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidade contratânte, e no caso de slspensão de licitar, o licitânte deverá ser descredenciado por iguai período,
sem prejuÍzo das multas previstâs no Edital e das demais cominâções legais.

CLÁUSULA OITAVÂ - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.65, da Lei ne
8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que elel'e o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o prer;. inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mert:ado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a nep;Dciação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Paúgrafo Quarto:

Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, üsando

igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrâdos e o fornecedor,
mediante requerimento devidament() comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do comprornisso assumido, sem aplicação de penalidade, conÍirmando

a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecÍmento ou serviços;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidâde de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxitc, nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveir; para obtenção da contratação mais vantaiosa.

CúUSULA N0NA . DAS CoNDIçÕE!; DE RECEBIMENTo Do oBJETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber :mbalagens e instruções, cabendo a verificâção âo representante designado
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços rlu produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou
fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,
lsalgs 41.20 '?o/d que lrdg-\ ve,or1
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acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente,

no ato de entroga, para efeito de posterior veriÍicação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações consl.antes da proposta da empresa.

II - Definitivamente,

após a verificaçêro da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitâção, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSUI.A DÉCIMA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

0

Fornecedor terá

o seu Registro de

Preços cancelado na Ata,

por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando

[.

' comprovar

a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

II.

,

o seu preço registrado se toÍuar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que collpôem o custo do serviços.

Itl.
lV.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

não aceitar reduzir o preç(, registrado, na hipótese deste se tornâr superior àqueles praticados no
mercado;

V.
VI.
VII.
Utl.

perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
,

por razões de interesse público, devidamente, motivadas

e

justificadas;

não cumpriras obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços;

IX.

caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusulÂ

DÉcrMA PRTMETRA - DA AUToRJzAçÂo PARA AeutslçÂo E EMrssÂo DAs oRIrENs DE coMpRA

ou sERvrços
As aquisiçôes do obieto da presente,qta de Registro de Preços serão autorizadas, câso â caso, pela contratânte.

Parágrafo Único: A emissão das orCens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . Dos ACÚscTMoS E sUPREssÔEs
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em frrnção do direito de acréscimo de até

?So/o

(vinte e cÍnco por cento) de acordo

com o § 1a do art.65, da Lei nç 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
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Parágrafo Segundo: A supressão d:s serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial,

a

critério da Administração, consideratrdo-se o disposto no parágraÍo 4e do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DdS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS
Os preços ofertados pela empresa classificada em

primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$J, serão fixos e irleajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAçÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-ie a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das riecorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
cLÁUsULÁ DÉCIMA QUINTA. DAS ()BRIGAçÔES DA CONTRATANTE
São obrigações do contratante, as conritantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pirgamento(sl da(sl Nota(sl Fiscal[ais)/Fatura[s) da contratada, após a efetiva
entregâ dos produtos e emissão do T:rmo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e frscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CúUSULÂ DÉCIMA sExTÂ. DAs DIsPosIçÔEs FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregãc Eletrônico para Registro de Preços e â proposta da empresa classificada em
1q

lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis ns 8.666/93 e l0.ií20

/2002

e demais normas aplicáveis.

Parágafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial,

condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões rlecorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e.iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de
qualquer outro.
E, por estarem assim, rustas e contratadas,

firmam o presente instrumento em 2 fduasJ vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Eldorado dos Carajás - PÀ em

_

de

_

de

PREI.'EITURÁ MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS

CONTRATANTE
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO
O Município de Eldorado dos Carajás, através do Fundo Municipal de Educação de Eldorado dos Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rodoviária nq 30

-

Centro

representado pelo Sra Severiano Sampaio Nascimento Mâcedo Municipal,
inscrita no CNPJ (MFl sob o

-

km 02, CEP: 68524-000,

e de outro lado a

clolavante

estabelecida

n.q

denominada simplesmente contratarla, neste ato representada por

ldentidade

e CPF (MF)

n.q

portador da Códula de

celebram o presente contrato, do qual serão partes

n.e

integrantes o edital do Pregão Eletrr)nico n.e

empresa

_/_

e a proposta apresentada pela contratâda, suieitando-se o

contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/7993 e 70.520 /2002, Decreto 10.024 de 20
de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

..-

cLÁusuLA PRTMETRÁ - DO OBJETO

1.

O presente contrato tem corno objeto: Sistema de Registro de preço para contratação de 'empresa

especializada para funcionament(' de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do

programa nacional de alimentaçâo escolar'

-

PNAE aos alunos matriculados na creche, pré-escola, AEE,

ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos médio, conforme as especificações
contidas no termo de referencia.

1.

Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor totâl

do contrato é de R$

2.

Os quantitativos indicados na Planilha constante Co Anexo

I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Adurinistração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou
pagamento.
3. As despesas

oriunda do presente ccntrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSUIII TERCEIRA . DOS PRAZOS

1.

A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de
Eldorado dos Carajás.

2.

Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de 72 horas para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução
CLÁUSULA QUARTA . DO AMPARO.I,EGAL

1.

A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletiônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de lulho de 2002 e na Lei ne 8.666193 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DÂ ExEcUçÃO Do CoNTRAT0

L.

A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forrna do artigo 54 da Lei n.o 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.
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1.

-

oa

ucÊtcla r tre rrtcÁcla

A vigência deste contrato será

à

---/

,

ccntados da data da sua assinatura, tendo

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

-

Dos ENcARGoS Do coNTRATAI{TE

1.

Caberá ao contratante:

7.7

-

permitir acesso dos técnico; da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do obieto;

1.3 1.2

prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;
rejeitar qualquer serviço execrrtado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico

1.5 -

1.4

-

',

-/
objeto deste contrato;
impedir que terceiros executerl os serviços
solicitar que seia refeito o s€rrviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão
1.6

n.o

n.'-/-

e conforme cronograma da secretâria requisitante,

atestâr as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULA OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.

Caberá à contratada:

1.1

-

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

como:
a) salários;

b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
dJ indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas
1.2

-

e exigidas pelo Governo;

mânter os seus técnicos suj,:itos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3

-

manter os seus técnicos iclentificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
contratante;
1.4

-

responder, ainda, por quaisquor danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham siCo ocasionados por seus técnÍcos durante a prestação dos serviços alvo deste
contrato;
1.5

-

arcar com despesa decorrente de qualquer infiação, seia quâl for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;
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PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPAP,TAMENTO DE TICITAÇÃO - Cpr

reparar, corrigir, remover, r')construir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao obleto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais usados;
1.7

-

refazer os serviços que forenl rejeitados no prazo de 05 {cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comu nicação;

1.9 -

1.8

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

submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

-

1.15

comunicar à secretariâ

d( infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestâr os esclarecimentos julgados necessários;

-

l.16

manter-se em compatibili(lade com as obrigaçôes a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CúUSULA N0NA . DAS OBRJGAçÔES SOCHIS, COMERCIAIS

1.

À contratada caberá, ainda:

1.1

-

E FISCAIS

assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregâtício com o contratante;
7.2

-

assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

decorer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do
contraránte;
1.3

-

assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cíve! ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prrvenção, conexão ou continência;
1.4

-

e

assumir, aindâ, a responsaLilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrâto.

2.

A inadimplência da contratada, r:om referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere

a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o obieto deste contrato,
razâo pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativâ ou passiva, com o
contraLante.

CúUSULÁ DÉCIMA. DAs oBRIGAçÔES GERAIS

1.

Deverá a CONTRATADA observal também, o seguinte:

')..1

-

É expressamente proibida a,contratâção de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante
7.2

-

a prestação dos serviços,

obieto deste contrato;

é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;
1.3

-

é vedada a

subcontratação de oitra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrâto.
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ct Áusura oÉcrue rRTMEIRA - Do ACoMeANHAMENTo E DA FlsceuzaçÃo

1.

A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2.

O

servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

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

3.

As decisões e providências qua: ultrâpassarem a competência do representânte deverão ser solicitadas

a

âutoridade competente da PrefeÍtu! a Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

4.
\-

A ôontratâda deverá manter prelosto para representá-la durante a execução deste contrâto, desde que aceito

pela administrâção do contratânte.

CúUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA - DA ATESTAÇÃ0

1.

A atestação da execução dos seruiços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1.

As despesas decorrentes do fornecimento do ob.ieto licitado correrão por contâ da Dotação Orçamentária

Própria do(sl Órgãos que compõe

a

Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . Do I,AGAJ}TENTo

1.

Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Faturâ no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos (:arajás, situado na Rua da Rio vermelho

a 01

-

- km 100, CEP: 68524-

Centro

000, para fins de liquidação e pagirmento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque
nominal ao fornecedor, até o 30q (triBesimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

,.- 2.

O contratante reserva-se o

direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificâção apresentada

3.

e aceita.

O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrâto.

4.

itlenhum pagâmento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que jsso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação
de penalidade ao contratante.

5.

O prazo de pagamento da e):ecução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.
5.1

-

Nos casos de eventuais atraios de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicaçâo da
seguinte fórmula:
ls<tids 11.20. 'Paro eue todos v4<rfi, e
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EM=l,xNxVP
onde:

= Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
r=Tx ==> r=(6/100) ==> r =0 00016438
365
365
EM

TX - Percentual da taxa anual =

5.3 -

5.2

e a do efetivo pagamento;

6%o

A compensação financeira pre'/ista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.
O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota

atestada por servidor designado, conf.rrme disposto

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND

n

fiscal/fatura

o art. 67 da Lei n.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço - CRF.

CúUsUtA DÉCIMA QUINTA . DA AlTERÁçÂo Do CoNTRATo

1.

O presente contrato poderá ser rrlterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos

na Lei n.s

8.666/93, desde que haja interesse dl Administração com a apresentáção das devidas justificativas.
CLÁUSUIA DÉCIMA sExTA. Do AUIIIENTo oU sUPREssÂo

1.

No interesse da Administraçâo do contratánte, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25% (vnrte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1s e 24, da
Lei n.e 8.666/93.
1.1

-

A contratada fica obrigada a acrlitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários;
1.2

-

e

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

resultantes de acordo entre as partes.

cúusurA

1.

O

DÉcrMA sÉTrMA - DAs |,ENALIDADES

atraso inlustificado na execuçã,1 dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

suieitará a contratada à multa de o,li% (zero vírgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o máximo de
1070 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicada ofi cialmente.

2.

Pela inexecução total ou parcial do ob.ieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.2 2.1

advertência;

multa de \0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obieto

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

2.3

-

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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h' a!
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2.4

declaÍação de inidoneidade pai:a licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seiâ promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que â contratada ressarcir a administração do contratante pelos
prejuízos resultantes

3.

e após

decorrido o prazo da sançâo aplicada com base no subitem anterior.

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.2 3.1

pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
pela recusa em substituir quaiquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que yier a ser

rejeÍtado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincol dias úteis, contado da data da rejeição;
e

-

3.3

por recusar refazer qualquer .:;erviço que vier a ser rejeitádo cârâcterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadcs da data de releiçâo.

4.

Além das penalidades citadas, a contratada Íicará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93.

5.

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das
penalidades mencionadas.

6.

As sanções de advertência, suspetrsâo temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

poderâo ser aplicadas à contrâtada .iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

cúusulA

1.

DÉcrMÂ orrAvA - DA

R

EscrsÃo

A inexecução total ou parcial desle contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e

8.666/93.

1.1

-

Os casos de rescisão contratu;rl deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório

e a ampla defesa.

2.

A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1

-

I

determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

a

XII e XVII do artigo 78 da lei n.B 8.666/93, notificando-se a contrâtada com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias corridos;

2.22.3

3.

-

amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

A rescisão admÍnistrativâ ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada

autoridade competente.

CúUSULA DÉCIMA NONA . DA vINcUtAÇÂo Ao EDITAL
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1.

e aos termos das propostas da

Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e

-/-

contratada.
CIÁUSULA VIGÉSIMA . Do FoRo

1.

As questões decorrentes da exe«rção deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas

e

.julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seia.

2.

E, para firmeza e validade do que

foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor

e

forma, para que surtam um só efeilr), às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
contratante

e

contratâda, e pelas testemunhas abaixo.
Eldorado dos Carajás - PA,

Ci)NTRATANTE

em

2022

de

CONTRATADA

TESTEMI.NÍIAS:

l.
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