PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

Eldôiâito
do Carqiás

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CPL

ANEXO
Aos

rX MTNUTA DA ATA

DE REGTSTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ns
PREGAO ELETRONICO N9
dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

dia[s) do mês de

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei nq 10.5 20, de 17 de julho de 2002,

publicada
no D.O.U. de 18 de julho
-de de 2002, Decreto L0.024 de 20 de setembro de 2079, decreto Nq 7 .892, DE 23
DE JANEIRO DE 2073, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIçÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIvERSos E AFINS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPruOS DA PREFEITURA E DE

DMRSAS SECRETARIAS DO MITNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA. tendo sido os referidos
preços oferecidos pela empresa(s] cuja(sl proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar no certame
supracitado.

As quantidade são estimadas e nâo constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser
entregtles apenas as quantidades soijcitâdas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com

necessidade

da

mesma, nos locais determinadas nas ordens

XXXXXXXnOOmOOO«/üHüX; C.N.P.f.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne

ne

de

compras

ou

ruOfiXXXXXXXXXXX, representada neste

a

serviços. Empresa:

ato pelo(a)

Sr(a).

XyüXXXX»«X e R.G. ne XX»(XXXXnüXXXX.

T\D

ITE TI ESPECIFICAÇÕES

VALOR
UNITÁRIO

QUT.

R§

VALOR
TOTAL RS

CLÁUSULA SEGUNDÂ . DA VALIDADE Dos PREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura,
durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreaiustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos
artigos 17 e 18 do Decreto ne 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações preüstas na alínea "d" do
inciso II do art.65 da Lei ns 8.666/1993.

Pará8rafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

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

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o íornecedor assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigência, 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.
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3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participâdo do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
deüdamente 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

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornetedor beneficiário da Ata 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 prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

\-

Parágrafo 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.

Parágrafo quarto: Os quantitaüvos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidâde, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

cLÁusuLA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão

ocorrer em de 48 horas corridos acordo com as

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município devendo ser fornecido em
postos locais com no máximo de 20 kr,r da sede do município.

CúUSULA QUINTÂ. Do PÁGAMENTo
1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no protocolo

*.

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem
bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 154 (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

conforme planeiamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de câda mês.
1.1. Os pagamentos serão reâlizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiro) determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Caralás, em se tratando 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 orçamenúria.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CNDJ, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e à lustiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Caralás reserva-se o dÍreito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverern em perfeitas condições ou estivêrem e
desacordo com as especificações apresientadas e aceitas.
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4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela

licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrÍgação

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

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

(dez por centoJ de desconto sobre os valores disponibilizados.

6, Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de
Eldorado do Carajás entre a data acirna referida e a correspondente âo 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
r=

[TxJ

/ 36s

=>

Í=

-

0,0001644, assim apurado:

(6/100)/36s

TX = Percentual da taxa anual =

=>

r= 0,0001644

6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

clÁusuur

sExTA - DAs coNDrçÔEs DE FoRNECTMENT0

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 desta Ata, mesmo que â

entregâ deles decorrente estiver prevista para datá posterior à do seu vencimento, observando as normas e
obrigações constantes no Edital, no Termo de Ret'erência e nesta Ata de Registro de Preços.
CI.ÁUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDÁDES

Pela inexecução total ou pârciâl do cbjeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da
entidade contratante poderá, garantiria a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência,

que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do reprêsentante

legal da contratada estabelecendo

'r prazo de 05 fcinco) dias úteis para que a empresa licitante

apresente

justificativas para o atraso, que só seriio aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa

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

obrigações

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

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

UI'multa de 107o (dez por cento) sobre o valor do material não entregue,
iseios a1.20'Parc eue lados
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do obieto contratádo, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do
objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cincoJ anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

a

licitante que convocada dentro do ptazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude Ílscal.

'.-,

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso
aplicadas juntámente com as dos incisos

I e no parágrafo primeiro

desta cláusula poderão ser

"ll" e "lll", facultada a defesa prévia do

interessado, no réspectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da gârantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada ,udicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidadê contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual peíodo,
sem prejuízo das multas previstãs no Edital e das demais cominações legais.

CúUSULÁ OITAVA - DO REATUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado
tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1

Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar

o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.
8.4 Quando o preço de mercado tonlar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de
iustificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá;

8.5 Liberar o contratado do comprDmisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que

as

iustificativas sejam motivadâmente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;
8.6 Convocar os demais contratâdos para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciâdor deve proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso

de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.
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8.9 A reüsão podeÉ ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove
ocorrência de fato imprevisível, superveniente

à

a

formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão,

a

âlteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de
memória de cálculo

a ser apresentâda pela

parte interessada.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da reüsão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
caráter possibilite à parte interessad;r a sua aferição âo tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o
prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quzrndo:

8.13 Ausente

a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva
ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuídos à parte
interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela maioração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NONÁ . DAS CONDTÇÔES DE RECEBIMENTO Do oBJETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços
O recebimento do obreto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicãs, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratántê.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou 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,
acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I-

Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definitivamente,

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

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA . Do CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTRo DE PREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na ALa, por intermédio de processo âdministrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
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comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;

.

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

o
.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

o
o
o
o

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;

o

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

cúUsutÂ

DÉCIMA PRTMEIRA - DI. AUToRIZAçÃO PARA AQUISIçÂo E EMIssÃo DAs oRDENS DE coMPRÂ

ou sERvIços
As aquisições do obieto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadâs, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, suâ retificâção ou cancelamento, total
ou parcial, será iguâlmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA . Dos ACRÉsCIMos

E SUPRESS0ES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 250lo (vinte e cinco por cento) de acordo
com o § 1q do art.65, da Lei np 8.666193.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos respectivos limites de fornecimento registrâdos na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos regish?dâs nesta Ata poderá ser total ou parcial,

a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4a do artigo 15 da Lei ne 8.666/93cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - Dos pREços Dos rTENs DE F0RNECTMENT0 ou sERvtÇos
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$), serão Íixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS (,BRIGAçÕES Do FoRNEcEDoR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das (l')correntes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CúUSULÂ DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçÔES DA C0NTRATÂNTE
São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

1
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Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pâgâmento(sJ da(sl Nota(s) FiscalfaisJ/Fatura(s) da contratada, após a efetiva
entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por Íntermédio do 6scal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIçÔES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

le lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolüdos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis ns 8.666/93 e 10.520 /2002 e demais normas aplicáveÍs.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oÍicial, condÍção

-,

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questôes decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de
qualquer outro.
E, por estarem assim, iustas e contratadâs,

firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

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

-

de

de

-.
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARA}ÁS

CONTRATANTE
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPIN'_._.J_-_
CONTRATADA
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DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO - CPL
ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato
q
denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho 01

-

Centro

-

km 100, CEP: 68524-000,

representado peio Sr.ê Prefeita Municipal lara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ (MF) sob o

doravante denominada

estabelecida

n.q

portador da Cédula de ldentidade

simplesmente contratada, neste ato representada por

e CPF (MF) n.e
edital do Pregão Eletrônico

n.e

_--

n.q

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

_/ -_ e a proposta apresentada

pela contratada, su,eitando-se o contratante e

a

contratada às normas disciplinares das Leis na 8.666/7993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de
2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBIETO

1.

-

contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIçÃO DE ÓIEOS

O presente

LUBRIFICANTES DIVERSOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCUIOS
PRÓPRIOS DA PREFEITURA E I)E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO
CARAJÁS/PA.

1.

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

do contrato é de R$

ITEM ESPECIFICAÇÔES

T]ND

II

2.

Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo

QUT.

VALOR
UNlTÁRIO R$

\.ALOR
TOTAI. RS

I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

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

oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: )OooüXx)üX)O(

CúUSULÂ TERCEIRA . Dos PRÂzos

1.

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

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 imediâto para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1.

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

ns 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nç 8.666/93 Decretô 10.014 de 20 de Setembro de 2079.
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CúUSULA QUINTA - DA EXECUçÂO DO CONTRÂTO

1.

A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contrâtuâis 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.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.

Z.

Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos locais com no máximo 20 km distante da sede do

município.

CúUSULA SEXTA. DA vIGÊNCIA

1.

A vigência deste contrato será

início

e

E

I)A EFICÁCIA

'_à _/

--/

contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogadp, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso IV c/c artigo 65 da Lei
Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, preüamente iustificadas.

CúUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGOS DO CoNTRATÂNTE

1.

Caberá ao contratante:

1.1

-

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

constantes do obieto;

1.3 1.2

prestar as informações e os esclârecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n."

1.5 1.4

-/-; ob.ieto deste contrato;
impedir que terceiros executem os serviços
solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do.edital do

pregão
1.6

-

n.'-/-

e

conforme cronograma da secretaria requisitante.

atestar 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 relaçâo aos seus técnÍcos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

al salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;
e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

'
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crl

manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3

-

manter os seus técnicos identificados 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 quaisquerr danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestaçâo dos serviços alvo deste
contrato;
1.5

-

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

recinto do contratânte;
1.6

-

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

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da exetução ou
dos materiais usados;

1.7

-

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

comunicação;

1.9 1.8

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

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

execução;

1.15

-

comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.L6

-

manter-se em compaübilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA NoNA . DAs oBRIGAçÔIS soCIAIs, coMERCIAIs E FIscAIs

1.

À contratada caberá, ainda:

1..1

-

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

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;
7.2

-

assumir, támbém, a responsal:ilidade por todas as providências e obrigaçôes 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 a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

l.+

-

e

assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

tsdids ó12o:'t'oíc que to<1os
Rua da Rio vermelho

o

0l -

Centro

-

km l00, CEP: 68524{00

'anl

-

e

soibdil . o miio do SÉNHOR fez isto .'

Eldorado do CarajiíVPA

I
.r-*qe

Etdiíiâtlo
doCarCár
2.

PREFEIT'URA DE ETDORADO DO CARATAS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

A inâdimplência dâ contratada, com leferência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere

a

responsabilidade por seu pagamento à âdministração do contratante, nem poderá onerar o obieto deste contrato,
razão pela qual a contrâtâda renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

cúUsUtA

DÉCIMÂ . DAS OBRIGAçÔES GERAIS

1.

Deverá a CONTRÁTADA observar, também, o seguinte:

7.L

-

É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratânte

durante a prestação dos serviços, obi,lto deste contrato;
1.2

-

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

préüa autorização da Administração (lo contratante;
1.3

-

é vedada a

subcontrâtação de outra empresa para a prestâção dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cúUsULÂ DÉCIMA PRIMEIRA

1.

- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALTZAçÃO

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

para esse fim.

2.

O

servidor do contratânte anotará em regÍstro próprio todâs 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 Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

4.

A contratada deveÉ manter preposto para representáJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CúUSULA DÉCIMÁ SEGIJNDA - DA ATESTÁçÂO

1.

A atestâção da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratánte.
CIÁUSULA DÉCIMÁ TERCEIRA . DA DESPESA
1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotaçâo Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXX)üXXHOüXX

cúUsUtA

1.

DÉCIMA QUARTA. Do PAGAMENTo

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

Prefeitura Municipal 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

nominalao fornecedor, até o 300 (trigósimo) 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 aceita.
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3. 0 contratante poderá deduzir do 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 isso gere direito a alteração de preços, compensaçâo financeira ou aplicação
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 eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaçâo financeira devida pelo contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

'.-,

seguinte fórmulâ:

EM=lxNxVP
on de:

= Encargos moratórios;
N = Número de dias entre â data prevista para o pagamento
VP = Valor da parcela pertinente â ser paga;
I = Índice de compensação finâirceira, assim apurado:
EM

I=TX ==> t=(6/100) ==>

365
5.3 v

I=C,00016438

365

TX - Percentual da taxa anual =
5.2

e a do efetivo pagamento;

6010

A compensação financeíra prevista nesta condição será incluída na faturâ do mês seguinte ao da ocorrência.
O pagamento mensal dos seruiços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art.67 da Lei n.q 8.666/93, e verificação da regularidade da

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

CúUsUtA DÉCIMA QUINTA

1.

- DA

ALTERAçÃo Do CoNTRATo

O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração , nos casos previstos

na Lei

n.e

8.666/93, desde que haja interesse dâ Administração com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA sExTA . Do AUiIIENTo oU sUPREssÃo E REAJUSTES

1.

No interesse da Administração dô contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1a e 2a, da
Lei n.o 8.666/93.
1.1

-

A contratáda fica obrigada a acÊitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários;
1.2

-

e

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

resultantes de acordo entre as partes:
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1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execuçâo do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,
anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei
Federal nq 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na

lei 8666/93 e

demais

legislação vigentes, sempre motivada e lustificada.

CúUSULA DÉctMA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

1.

O

atraso inrustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidâs no contrato

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

u,

700/o (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 obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratadâ as seguintes sânções:

2.2 2.1

advertência;

multa de l0o/o (dez por cenlol sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total rto objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial;
2.3

-

suspensão temporáriâ de pârticipar em licitação e impedimento de contratâr com a Administrâção do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4

-

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

v

prejuízos resultantes

3.

e após decorridc, o prazo da sançâo aplicada com base no

subitem anterior.

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contrâtada estará sureita 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 qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substitui(ão não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data dairejeição;
e

3.3

-

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

prazo de 5 (cinco) diâs úteis, contados da data de reieição.

4.

Além das penalidades citadas, a contratada ficará 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
8.666/53.
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5.

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

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

6.

As sanções de advertência, suspensão temporária de participâr 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 juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

cúUsutÂ

DÉCIMÂ

omAvA - DA

RESCTSÃO

1.

A inexecução total ou parcial desl:e contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e

8.666/93.

7.1

-

Os casos de rescisão contratual 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

a

determinada por ato unilateral

e

escrito da administração do contrâtante, nos casos enumerados nos incisos

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

(trinta] dias corridos;

2.3 3.

2.2

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

ludicial, nos termos da legislação vigente sobre a matória.

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

da

autoridade competente.

cúUsULA DÉCIMA NoNA

1.

- DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOST,A DÁ CONTRATADA

e aos termos das propostas da

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

-/-

contratâda.

CúUSULAVIGÉSIMA - Do FoRo

1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serâo 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 efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representântes das partes,
contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.
Eldorado dos Carajás - PA, em
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de

CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:

2.
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