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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO IX - MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS Na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pnncÃo rrrtnÔNlco PARA REGISTRo DE PREços N" xxxxx

O MUNICÍPIO DE ELDORADO tlOS CAnA;ÁS-rAtuí - PREFEITURA MUNICIPAL, com enclere çtt à

ELDORADO DOS gARAIÁS-Pará, inscrita no CNPJ ne. ......................., representad. por sert Ptctrit.r

Municipal Sra. .... denominado óRGÃO GERENCIADOR e a Empresa XXXXXXXXXXXX, irrst r'it.r

sob o CNpl nO«XXXX, sediada na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada FORNECEDOR REGISTRADO,

considerando o julgamento do PREGÃO para REGISTRO DE PREçOS, sob o N'XXXX)ü, na íornra ELETRONICA

RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da (s) Empresa (s) indicada (s) e qualiÍicada (s) nesta ATA, de acordo com a (sJ

classificação(ões) por ela (s) alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no trdital.

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal ne 10.520 / 2002,I-ei nq 8.666, de 21 de junho de 199.i

e suas alterações, no Decreto nq 7.892 de 23 de janeiro de 201,3, em conformidade com as disposiçÔes a seguit:

Tt

1.1. Registro de Preços para Everttual e Futura

de Referência - Anexo I.

conforme especiíicação constante no'l ermo

2.1 Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos,

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inel'entes ao

fornecimento:

EMPRESA:

CNPI:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF:

2,2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreaiusúveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situa,;,jes preüstâs na alínea "d" do inciso II do art,65 da Lei nq 8.666/1993 ou de

redução dos preços praticados no mercado.

2.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o

órgão gerenciador convocará o (s) licrtante (sJ para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado.

2.a O (s) licitante (s) vencedor (es) c|re não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo merca

serão liberados do compromisso assulnido, sem aplicação de penalidade.
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3.1. Os quantitativos referente as adcsões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro

4.1 ndo, por motivo supervenieni:e, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, rr

órgão gerenciador deverá:

a) Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pe]o

mercado;

b) Frustrâda a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

c) Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

4.2 Quando o preço de mercado toraar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta tle

iustificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgâo gerenciador poderá:

a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administt'ativa, desde que as

justificativas seiam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra ântes da emissão de ordent tle compras;

b) Convocar os demais contratados pa.ra conceder igual oportunidade de negociação.

4,3 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à rev<lgação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisào, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.5 A reüsão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove r

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, e:r

majoração de seus encargos.

isa$s 11.?o:'M que todos locrl e so/t'or: Ô,rc..ii':
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2.5 A ordem de classificação do licitante vencedor que aceitar reduzir seus preços aos valores de mercado

observará a classifi cação original.

2.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o [s) Iicitante (sJ vencedor [es) nãrr

puder (em) cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - Liberar o (s) fornecedor (es) ven:edor [es) do certame do compromisso assumido, caso a com u nicação ocorr;]

antes do pedido de fornecimento ou prestação, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e

ll - Convocar os demais licitantes parir assegurar igual oportunidade de negociação.

2.7 A existência de preços registradoli não obriga a Administração a firtnar contratações que deles poderão advir,

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses

previstas na Lei Federal na 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro :
preferência de serviço em igualdade de condições.

T§RCEIRA - DOS QUAN'IITÁTIVOS E LIMITES DÂ ATA DE REGISTRO DE PI{IÇOS

Lll, rlu rut,,rti\o dr' ,lrl.t ,tettr rcÊliir.ttl tt.r .r1., tir.' rt-8istll. Jt' irli'\(i\ il L' .r i ""
pitrticiilentes, independententente d0 núrner0 dc tirgàos não pat ticilt:llltcs tltte atlerirt'trr

CIÁU§UI.j{ QUÂRTA - DA ALT§RTIçÃO DO PREçO PRATICAJ}O NO MERCADO E DO RÉ]IiQUILÍBR]O i).'

EQUAÇÃO.ECONÔMI(O.FINÁNCEIR iI
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4.S.1 Em caso de revisão, a alteraçiio do preço aiustado, além de obedecer aos requisitos referidos no itenl

anterior, deverá ocorrer de forma lrroporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por

meio de memória de cálculo a ser aprtrsentada pela parte interessada.

4.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cuio

caráter possibilite à parte interessarl,r a sua aferição âo tempo da formulação/aceitação da proposta, bem conto

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inRacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, rnodalidade que não ;erá admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

4,S,3 Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevaçâo de encargos aledada pela parte interessada;

b) O eyento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou

após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade .-'ntre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incoriido em culpa pela maioração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrên( ia do evento'

5.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração:

5.1.1 Ãutomaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem outros licitalrtes registrados.

c) Quando caracterizado o interesse l)úblico. I
6.1 O pagamento dar-se-á em até o 3'lq (trigésimo) dias após a aquisição ou prestação

apresontação da Nota Fiscal devidamr)nte atestada por servidor responsável.

6.2 O item anterior está condicionadl, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo set'vidor

responsável pelo acompanhamentc da prestação do serviço e conferência de quantidade, descrição, marca e

qualidade dos mesmos.

6.3 Na hipótese de emissão de Nota,de Empenho, Ordem de Entrega ou documento equivalente para entreS;1, o

prazo estabelecido para pagamento será contado da entrega.

6,5 Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) obieto(s) dos serviços prestados e/ou lla documentaçã{r

fiscal, o prazo de pagamento será cor,;ado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (Ôes).

6.6 Se o término do prazo para pagarqento ocorrer em dia sem expediente no órgão Iicitante, o pagamento deverii

ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.7 A,prestação dos serviços deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe fo

efgidas na habilitação para participa,;ão desta licitação.

i',.i1\1a 4t;'a i\tt;1 .i,|t' lrrÔ: ;.;1'r': r r,;"r.l
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6.8 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Órgâo em

nome do FORNECEDOR REGÍSTRADO Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diíerença

será cobrada, administrativamente or.r judicialmente, se necessário

meses, porlencl0, (lur.lrti(' r' jr t'

período, ser firmado contrato/empenilo para âquisição dos itens registrados enl ata'

ias dos írrgâr;s e

7.1 O prazo de vigência desta Ata ,le Registro de Preços será de 12 (doze)

r
8,1 As despesas inerentes a estâ Ata correrá à conta das respectivas dotações orçamentár

entidades da Administração Diretâ q,te aderirem à contratação e serão especiÍicadas ao tetnpo no contrato e na

ordem de emissão de fornecimento.

9.1 A emissão da Ordem de fornecimênto constitui o instrumento de formalização do objeto contratado.

9.2 euando houver necessidade do objeto contratado por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitanle

classiÍicado em primeiro lugar será convocado para o entregar no prazo de até 02 [dois) dias úteis, após a Ordem

de fornecimento

9.3 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, §

1e, da Lei Federal ne 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classiÍicado, durante o seu transcurso, e desde que

ocorra motivo justificado, aceito pelc -'nte promotor do certame'

9.4 Se"o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser

de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de compras ser expedida

para os demais proponentes cadastrados que concordarem em prestâr o objeto licitado ao preço e nas mesmas

condições do primeiro colocado, observado a ordem de classificação.

10.1 Efetuar a prestação do obieto errr perfeitas condições de uso, em estrita observância às especificações do

Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10,2 Executar diretamente a prestação do obieto licitado, sem transferência de responsabilidade ou

subcontratação;

10.3 Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto licitado de acordo

com os artigos 12,13,17 e27 oCódigo de Defesa do Consumidor (Lei nq 8.078, de 1990);

10.4 Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações do Município de

ELDORADO DOS CARAJÁS.

10,5 Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a taxas,

seguros, encargos sociais e trabalhistas;

10.6 Prestar todos os esclarecimento,; que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.

boitts 4120. 'Pafi qüe loalos vqofi esctbo.,] ', 
hl.(lçi1c iI If i\)tr""' r_slÔ
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10.7 Aceitar nas mesmas condições (:,)ntratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 259ír

[vinte e cinco por centoJ das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1e e 2s da Lei i']q

8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.8 Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no

tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

11.141ém das obrigações resultanter da observânci a daLei 8.666/93, do Edital e anexos são obrigações da

CONTRATANTE:

11,1,1 Efetuar o empenho da despesa. garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

11.1.2 Efetuar o pagamento de acordo com a prestação dos serviços e condições estabelecidas;

11.1.3, Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas no serviço prestado, para as devidas

readequações;

11,1,4. Acompanhar e fiscalizar a prestação do obieto contratado, bern como atestar na nota fiscal/fatura efetivâ

entrega do obieto contratado e o seu aceite;

11.1.5 Reieitar, no todo os serviços prestados em desacordo com as especificações contidas no Termo de

Referência e proposta vencedora;

11,1,6 Aplicar à contratada as sanções administrativâs previstas na legislação vigente.

I
rz.1 inexecução total ou parcial do contrâto ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde

que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sançÕes:

12.1.1 Advertência escrita - comun:cação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumprimenro

do contrâto e outras obrigações assunridas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

12.1.2 Multa, observados os seguintr):i limites máximos:

a) 0,3oá (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não

entregues;

b) 2olo (dois por cento) sobre o v;lor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigaçôes

contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não prestados, no caso de atrâso superior a 30

(trintâ) dias, ou entrega do obieto conL vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratâdâs;

12.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

Pública Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso III do art. 87, da Lei ne 8.666/93.

12,1.4 DeclaÍac5'o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarern

os motivos determinantes da punição ou até que seia promovÍda a reabilitação do fornecedor perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRÁTADO ressarcir a Administrâção

Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do art.38, IV, do Decreto n!.

45.902, de 27 de janeiro de 2012.

lsoias 42o:'po« que todas veoo! eso,brrnr (r/,rdooo -§t^-lcr?./ry r-slo
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13.1 0 o Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o

disposto no art. 20 do Decreto na 7.892/2013,tendo a seguinte regra:

I - Descumprir as condições da ata de .egistro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

II - Não retirar a nota de empenho r,u instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sent

justificativa aceitável, assegurado o contraditórlo e a ampla defesa;

III - Não aceitar reduzir o seu pre,;o registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticâdos no

mercado; ou

IV - Sofrer sanção preüsta nos incisos lll ou IV do caput do ârt. 87 da Lei na 8.666, de 1993, ou no art. 7e da Lei tt!'

L0520, de 2002, assegurado o contrad itório e a ampla defesa.

13.2 O órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força

maior, que comprovada e justificadalÍente prejudique o cumprimento da atã, por razão de interesse público ou a

pedido do licitante.

13.3 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão

formalizados por despacho da autorirlrdc competente do Município de ELDORADO DOS CARÂlÁS.

13.4 O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certalne comprovar:

a) A impossibilidade de cumprir as e:.igêrrcias da Atâ de Registro de Preços, por ocorrência de câsos fortuitos ou de

força maior.

b) Qulo seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços cle

mercado e/ou dos insumos que comp(€m o custo do produto ou serviços.

c) A ocorrência de qualquer das hipótÉses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.

13.5 Por iniciativa do MunicÍpio de ELDORADO DOS CARAIÁS, quando:

a) O (s) fornecedor (es) do certame l)erder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no

processo licitatório.

b) O (s) fornecedor [es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos

decorrentes da Ata de Registro de Prel:os.

c). Caracterizada qualquer hipótese dc inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata de Registro

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

d). Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução do objeto coníorme o prazo

estabelecido;

eJ O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos

incisos ile I a XII e XVII do art. 78, da lei n" 8.666/93.

fJ Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a

reduzi-lo;

13.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de ELDORÁDO DOS CARÂJÁS, íara t,

devido âpostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de regi

:aaj).,,1 1 2a'|)i.a itiit lJOc-\ ral-r:t / a.,,. .:.

l(uâ da Rio lernelh(, " () I - Centro - km l00. CIJ': 68521-0(X) Lldorad.r rir Llruia' l',\

stro, câs
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Registro de Preços. (art. 9e, Xl, Decreto ne 7.892/2013)

não opte pelo cancelamento toUl la Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados

remanescentes.

14.1 A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde que

devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador'

!4.2 O Órgão Nâo Participante, a quo se refere o Decreto ne 7.892/2073 [art. 2q, V), somente poderá fazer uso da

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. os órgãos e entidades que não

participaram do Registro de Preços, q.rando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverào manifestar

seu interesse junto ao Município c.r: ELDORADO DOS CARAIÁS, por oficio, para que indiquenr os possívers

fornecedores e respectivos preços registrados.

14,3 O órgão Nâo Participante, a qrt,: se refere o De creto ne 7 .892 /2013 iart. 2q, V), somente poderá fazer uso da

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata'

14,4 Caberâ ao (s) licitante (s) vencedor do certame, treneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optâr pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgào Cerenciador e Órgâo(s l

participante(s). (§ 2o do arr. 22 do Decreto na 7 892 /2073).

14.S A! contratações por cada Órgãr, Não Participante não poderão exceder a 500/o (cinquenta por centoJ dos

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Âta de Registro de Preços para o Órgào

Gerenciador e órgão[s] Participante(sJ de acordo com as posteriores alterações do Decreto ns 7.89212013.

14,6 O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços nâo excederá. na totalldarlq

ao um mais dois do quantitativo tohl, para o item registrado, independentemente do número de Órgàos Nào

Participantes que aderirem, de acordo com as posteriores alterações do Decreto ne 7 .892 /201'3.

14.7 Após a autorização do Órgão Gr:renciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada

em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6e do art.22 do Decreto n') 7.89?/?073).

14,8 Compete ao Órgão Não Participante os atos relâtivos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais

penalidades decorrentes do descump|imento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contrataçôes,

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. [§ 7q do art. 22 do Decreto ne 7.892/2013).

15.1 Caberá ao Município de ELDOITADO DOS CARA|ÁS, Órgao Gerenciador, a consolidação de dados para a

realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços.

15.2 O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantagem da A c

tsdias42o:-P@o qL,ê loalos^ verdi-'1 e so/llal a nloo dr' >tliHil,q íe, r I io

Rua da Rio vennelho " 0l - cenlro - km l0o, cEI': 68524-000 - tldorado do carâjá§,/l'A
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CúUSULÂ DÉCIMÂ QUÀRTA - DA t-rItIzAçÂO DA ÂTA DE REGISTRO DE PR[Ços PoR oRGÀo NÀo

PARTICIPÂNTES

CúUST,I.A DÉCIMÂ QUINTA. DO GI:RENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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15.3 Quando do gerenciamento da Àa de Registro de Preços, será do Município de ELDORADO DOS CARÁ,AS,

conforme art. 50 do Decreto ne 7.89212073:

aJ Conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados;

b) Aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedinrt'nto

licitatório;

15.4 O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à revisâo e ao

cancelamento dos preços registrados, obedecendo as disposições do Capítulo VIII do Decreto nq 7.892/2013.

17.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o

disposto no art. 6L, parágrafo único, da Lei ne.8.666/93.

18.1 Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei 8.666/93.

18.2 Fica ressaltada a possibilidade Ce alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas

federais e municipais disciplinados a :ratéria.

18.3 Nenhumas tolerância das parter quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá

ser entendida como aceitâção, novação, ou precedente.

18.4 Para firmeza e como prova de hraverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente teJ'mo,

em 03 (três) vias de igual teor, o qu;ri, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas pârtes contràtantes e

pelas testemunhas abaixo.

18.5 Fica eleito o Foro da comarca..de ELDORADO DOS CARA|ÁS, como o único capaz de dirimir as dúvidas

oriundas deste Contrato, caso não se.jam dirimidas amigâvelmente.

(LocAL), _ de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DCS CARAJÁS
óRcÃo crRErucraooR

CONTRATANTE

lsdias 4120:'paíc q.,e todo9 rdct\ e ,aib.tttl c n*â riír gÍ,Àiiíq)t r?r. r,.,io..'
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DOS IIITEGRANT§S OAATA

16.1 Constituem prrt" int"Filã dãr.t" ,t", "rúffiããt, 
,i"irtáaãi, iomo se nesta estivessem transcritos, os

seguintes documentos, cuio teor as pa.tes declaram ter pleno conhecimento:

aJ Edital de Pregão Eletrônico na .........................

bl Termo de Referência.

c) Proposta de Preços.

DÉCIMÀ SETIMA . DA PUBLICIDÂDE

OITÂVA.I}AS DISPO$çÔ§S FrnArS

de 

-.
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPI N"

FORNECEDOR (ES) REGISTRADO (S):

CONTRATADA

Testemunhas:

TESTEÀÍUNHAS:
1 2

CPF na: CPF nq

i'].inv,lt i1 tt\it: .:!r. lCtlarli r:l;.1i' ,

I{ua cla Rio vennclhr, '' 0l CenlÍo kn | 00. ( lil': 6852.1-0(X) lrl.kxrJo .lL, ( LrrLrirl: l',\
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empresa

doravante denominada simplesmente contratada, neste ato representáda por portador da

Cédula de ldentidade n.e e CPF (MF) n.q celebram o presente contrato, do qual serão

partes integrantes o edital do Pregão liletrônico n.s 

-/- 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-

se o contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1993 e 1,0.520/2002, Decreto 10.024 de

20 de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSUIII PRIMEIRÁ . DO OBJETO

1. O presente contrato tem como obiÊto

1. Os preços dos serviços são aquele:; constantes da Planilha apresentada pela contratada, senclo que o valor total

do contrato é de R$ 

- 

(-
2. Os quantitativos indicados na Planilha constânte do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execuçào ou

pagamento.

3. As àlspesas oriunda do presente contrato correrão por contâ da dotação orçamentária: XXXXXXXXXDO(

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada crrmprir os prazos apresentâdos 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 dever'íio ser 15 dias para a entrega a contar da notificação da fiscalização rl0

CONTRATANTE, sem prejuízo de outr(,s serviços autorizados para execuçào

CúUSULA QUARTA. Do AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

np 10.520, de 17 de julho de 2002 e na. Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019 lei 8666/93.

CúUSULA QUINTA. DA ExEcUçÃO DO CONTRÂTO

1. 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

disposiçôes de direito privado, na fornra do artigo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CúUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

)

1. A vigência deste contrato será 

-./
_à _/

-, 
contados da data da sua assinatura, tendr)

início e vencimento em dia de expedierrte, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último

lsoias 41.20:'poQ q"!e todos vghn! {f so/Donl o rloo dl-, saNl?Ó.41€1r}-lo

Rua da Rio vermelho " 0l -CenrÍo-k 100, CEP: 68524{00 - blldoraú) do Cârajásll'A
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ÂNEXO X MINUTA DE CONTRÂTO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Ce Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educacâo

, neste ato denominado contratante, com seguinte endereço Rua da rodoviária nq 30, km 02, CEP: 68524-000 -

Eldorado do Caralás/PA, representado pelo Sra. Severiano Sampaio Nascimento Macedo, e de outro lado a

inscrita no CNPI (MF) sob o n.e estabelecida
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cúusu,a sÉrIu.l - Dos ENcARGoS Do coNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às Ínstalações do contratante para execução dos serviços

constantes do obieto;

l.Z - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada:

1.3 - reieitar qualquer serviço executãdo equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o 

-/ --;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o s,:rviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregáo n." 

-/ -e 
conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atester as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULA OITAVA . DOS ENCÁRGOS DA CONTRÂTADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

aJ salários;

b) seguros de acidente;

c) taxa§, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a se:'criadas e exigidas pelo Governo;

L.2 - manter os seus motoristas sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empreg:t,:ício com o órgão;

1.3 - manter os seus motoristas iCentificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles quc sela considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratânte;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sid{) ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadâ por seus motorist:ts

no recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reaonstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em qu,â se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçáo otr

dos materiais usados;

lsaios 41.2a: 'l\rtç çue to<los vqdrl e 5'o/l)orl 
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1.7 - refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento ria

comunicação;

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 dâ suil

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de educação qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibilidãde com as obrigações a serem assumidas e com todas as condiçôes de

habilitâção e qualificação exigidas n€ste contrato durante toda a execução do contrato.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E }-ISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidad'l 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 empregatí(:io com o contratante;

l.? - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigações estabelecidas na legislação

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 dependência do

contratante;
.§

1.3 - - 
assumir todos os encargos de. possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas â este contrato,

originariamente ou vinculados por prr:venção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e cornerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, r;om referência aos encârgos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste colltrato.

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, cont o

contratante.

CúUSULÂ DÉCTMA. DAS OBRIGAçI)ES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

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

durante a prestação dos serviços, obi€to deste contrato;

l-2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração Ílo 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 dura:rte a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂO

l'aias 4120.'l\ra que tcdosveiail e soibat):. o )iii...':.t Saii!1ail !!'r ttia)
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1. A execução dos serviços objeto rleste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotaiá 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 que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitula Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratâda deverá manter preuosto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ATESTAçÃO

1. A atestação da execuçâo dos serriços caberá à servidor do contrâtante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULT DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do lirrnecimento do objeto licitado corret'ão por conta da Dotação Orçamentária

do Fundo Municipal de Educaq:ão da Manutenção do Transporte Escolar . XXXXXXXXXXXXXXXX

CúUSULÂ DÉCIMA QUÂRTA - DO PÂGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços; a contratada apresentârá a Nota Fiscal/Fatura no Setor Finânceiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimol 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 especificação apresentada e aceitâ.

3. O contratante poderá deduzir io montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que ,sso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicacão

de penalidade ao contratânte.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuâis atrasos de pagamento, desde que a contratâda não tenha concorrido de algurna

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contrâtante, entre a d.rtâ

acima referida e a correspondente al efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicaçào d.r

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

lsolJs 4120.'?.Aç qLte tC<tOS r?o,r É' s3'L\r}'r: o'i)o.r ':í :
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente z ser paga;

I = Índice de compensação finaoceira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentuâl da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação financeira preüstâ nestá condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conhrrme dÍsposto no art. 67 da Lei n.s 8.666/93, e verificação da regularidade tla

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

cúusulÂ DÉctMA eUINTA - DA ALTERAçÃ0 Do coNTRATo

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

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

cúusulA DÉcrMA sExrA - Do AUI!|ENTo ou suPREssÂo

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

ou suprimido ato o limite de 250/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos le e 2e , da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a ac€itar, nas mesmas condiçóes contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressôes

resultantes de acordo entre as partes.

CIÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PI]NALIDADES

1. O atraso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

suieitará a contratada à multa de 0,5 .a/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máxinro de

100/o (dez por cento) sobre o valor toL"rl do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, unra

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 700/o (dez por cento) sobre o valor total do contrâto, no caso de inexecução total do objeto

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;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarenr os

motivos determinantes da punição orr até que seja promovida a reabilitação peran[e a própria autoridadc, tlrr

l,oiosn12o 'Aro qut lodos vejot,-' e 5oóo'' o ,)l(,i., ,l(\ :r: /;!LE íi'
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aplicou a penalidade, que será conceCida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

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

3. Pelos motivos que se seguem, prÍncipalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadâs nos itens I e

2 desta 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 serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se â substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cincol dias úteis, contados da dau de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a c,lntratada ficará suieita, 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.!

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou recrrnhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelâ administração do

contratante, em relação a um dos e,/entos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, susperrsão 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

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multá, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA. DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste 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 contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 0

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

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

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.a 8.666/93, notiÍicando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trintal dias corridos;

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

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

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçâo escrita e fundamenLada da

autoridade competente.

cúusulA DÉcrMA NoNA - DÂ vtNtulAÇÃo Ao EDITAL E Á pRoposrA DA C0NTRATADA

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

-/ - 
e aos termos das propostas da

contratáda
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO

CLÁUSUL\ VIGÉSIMÁ . DO FORO

1. As questões decorrentes da execrrção deste Instrumento, que não possâm ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por nlais

privilegiado que seja.

Z. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se o presente contrato em 03 (trêsl vias de igual teor e

forma, para que surtám um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em --de 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

l
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