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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS NS
pRrcÃo rrrrnôruIco Na

Aos 

- 

dia(sJ do mês de de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através cla

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei ne 10.52 0, de L7 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10,024 de 20 de setembro de 201.9, decreto Ne 7.ggz, DE 23

DE IANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 20L8 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico ;,ara Registro de Preços,

OBJETO: Sistema de registro de preço para contratação e e,mpresa para aquisição de materiais de

copa e cozinha para atender a demanda existente no âmbito da prefeitura municipal fundos e

suas secretarias, bem como seus respectivos departamentos.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja[sJ proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar

no certame supracitad o.

As quanüdade são esümadas e não constitui qualquer comproniisso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quanüdades solicitadas pela Prefeitura Municiual de Eldorado do Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de cornpras ou serviços. Empresa:

W;C.N'P.I.p9xxxoüxxxxxxxxxrepresentadaneSteatopelo[a)Sr(a).
W c.P.F. ns xxxxxxxxxxx e R.G. ne xxxxxxxxxxxxxxx.

ITEM ESPECIFICAÇÕES T.íND QUT
VALOR

IJNITÁRIORS
VÀLOR

TOTAL RS

CL{USULASEGUNDA - DAVALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) rneses contados a partir da sua assinatura,

durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreatustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos L7 e 18 do Decreto np 7.892/2013 e devidamente compro\adas as situações previstas na alínea "d" do

inciso II do art. 65 da Lei ns 8.666/7993.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de t'egistro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exchlsivamente 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 a r beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Pr :ços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, ,: se obriga a cumprir, na Íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

liâ,ori ,{rà'a': "Fi}r'ü quo fà$b . rrà}ü,}} $j 9il,}§\or.l},., ü $}âo iÕ ssN},lt}R í$-r i$f*...
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cúusum TERCEIRA - DA urtttzAçÂo oe ATA DE REGtsrRo D[ pREços

3.1 Poderá uLilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer urgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha parücipado do certame licitatório, rnediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem d'r Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu rnteresse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem pratl :ados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Re,listro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, indeperrdente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumida.; com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisiçôes adicionais por outros órgãos ou r:ntidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitaüvos registrados na prc-;ente Ata de Registro de Preços,

Parágrafo quarto: Os quanütaüvos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, 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 nãrr participantes que aderirem.

cúusutA eUARTA - Do tocAl. E pRAzo DE ENTREcA

0 recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão oco.rer em de 10 dias corridos acordo com as

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer pârtr: do município.

CúUSULA QUINTA - DO PAGAJT,IENTO

1. Executadas e aceitas as entregâs, a CONTRATADA apresentará a I'lota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-0{ 0, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do l-5c [décirno quintoJ dia úül do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverã t ser entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo corn o cronograma d,:r desembolso (físico'financeiroJ determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando,le empresas declaradas como ME ou Epp no

período máximo de 30 (trintal dias para cada parcela da obri:jação, e em consonância com a respectiva

dispon i bilid ad e orçam entári a.

2.Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar afompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguri<iade Social [CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTSJ e à f ustiça do Trabalho (CNDT), demons'rando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais insütuídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverenr em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do :nontante a pagar os valores correspondentes

lsfií{Js {};1Í,t: 'F,fÍr'G (JIJA Í(,$r1. I'+!*rI} lI Sürl\?fi,. {! fildô í.i,* .ÍfNH#§ íer isfâ.
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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 obrigação

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 pagarnentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

Llo/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados,

6. Nos casos de eventuais aLrasos de pagamento, desde que a licitanLe 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 acima referida e a correspondent,l ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=[xNxVP

0nde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efr:üvo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,000L644, assim apurado:

1 = (TX) / 365 => l=(6/100)/365 => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

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

clÁusull\ sExTA - DAs coNDIÇoEs DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada rnedlante solicitação do pedido dos

seruiços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 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 Termo de Referência e nesta Ata .le Registro de Preços.

cúUSUtA SÉTIun . DAs PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico irara Registro de Preços, a Administração da

enüdade contratânte poderá, garanüda a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofí:io, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

)ustificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Ac{minisuação;

II - multa de O,Lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

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

máximo de 15 (quinze) dias corridos, umavez comunicada oficialmerrte;

III - multa de LOo/o (dez por cento) sobre o valor do material não errtregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corlidoq contado da comunicação oficial, s

i:jÊr{}-t*{.Ê{.r "§$t{"j§be f.x:: i ir*}r}i:}. §'§$,ôârj) . {iÍ ,',.xliô {.,!t .§ii§Ffl}JT í€J- rsf*:.]
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embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratânte pela não execução parcial ou total do

obieto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Prtmeiro - Ficará impedida de licitâr e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou até que sejâ promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a

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

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar d(,:umentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a propostâ, falhâr ou fraudar I a execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

ParágraÍo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no par ágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntâmente com as dos incisos "l[" e "lll'; facu]tada a defesa préüa do interessado, no respectivo

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

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresâ fornecedora pela sua diferença, a qual seiá descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada iudicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente regisrradas iunto ao câdastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominaçõer legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REATUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrâdo

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenci::dor deverá:

8.1 Convocar o contratâdo úsando à negociação para redução Ge preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso ar sumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder iguâl oportunid.rde de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

justificativâs comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o ór8ão gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplica:ão de sanção administraüva, desde que as

justificativas seiam motivadâmente aceitas e o requerimento ocorra '.mtes da emissão de ordem de comprasi

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidâ4e de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve procedcr à revogação dâ Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtençâo de contxataçãc mais vantaiosa,

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, ser'l adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originâlmente pactuadas.

8,9 A reüsão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ala, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização ,.la proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos

Bc{rr ,r xrr "JlÊr.l írrÉ lc,o a .relera € jlitcr,r . !, rxdo dÕ sfr§Ha:rR íê,i r5lô
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8.10 Em caso de reüsão, a alteração do preço ajustado, além de obeclecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modi[icação dos encargor', comprovada minuciosamen[e por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da Írrmulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação lnflacionária, umâ vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de nreços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a reüsão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada,

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorn'lo antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da ügência da Ata;

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

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração rle seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

ârnbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

cLÁusuLA NoNA - DAS CONDrçÔES DE RECEBTMENTO DO OBIETC DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condiciunado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, caberrdo a verificação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótlma 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 notâs fiscaisi

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Proüsoriamente, no ato de entrega, para efeito de posteriol erificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

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

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitiv,, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento proüsório.

cúusuu\ DÉcrMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE pREços

O Fornecedor terá o seu Regisao de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administraüvo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ati por ocorrência de casos fortui[os ou de força

maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexe'1uível em função da elevação dos preços

Isoro§ +!Jar' "Fítrü eus Lx:Í r vrJrior * §rJ,§(,,Í). $ ll'lcc *{: .sfiNff*Jtíür isla.
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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 desti: se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

o por razões de interesse público, deüdamente, moüvadas e justificadâsj

o não cumprir as obrigaçôes decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecieo, os pedidos decorrentes da Ata de Regish'o

de Preços;

. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parciâl das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CIáUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÃo PARÁ AQUISiçÀo E EMISSÂo DAS oRDENS DE coMPRÂ

ou sERvrços

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão .iutorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de cr,,mpras, sua retificação ou cancelâmento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA Sf,GUNDA . Dos AcÚsclMos E sUPREssÔEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estârá obrigad: a fornecer, quando solicitados, quantitaüvos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de aÍé 25Vo (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1s do ârt 65, da Lei n0 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese preüsta no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento regishados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serüços ou produtos regishadas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administraçâo, considerando-se o disposto no parágrafo te do artigo 15da Lei ne 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . Dos PREços Dos ITENS DE FoRNECIMENTo oU SERvIços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, sig latária dâ presente Atâ de Registro dê Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e ir reajustáveis pelo peíodo de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinaturâ da presente Ata de Registro de Prêços

cúUsUtA DÉCIMA QUARTA - DAs oBRIGAçÔEs Do FoRNECEDOR

A empresa fornecedora compromete sc a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes dâs normas, dos anaxos e da nâtureza da âtividade.

CúUSULA DÉGIMA QUINTA. DAS oBRJGAçÔES DA CONTRATANTE

Sâo obrigações do contratante, âs constântes no edital, termo de Reí'. rência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(sJ pagamento(sl da[s) Nota(sJ Fis( ú [ais) /Fatura (s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscâlizâr â execução do obieto 'icitado por intermédio do fiscâl especiâlmente

isero§ rre.i 'Êorô q!€'io(}( s !ajâ,n e Írbor,.. , mdc Cê sÊ§tJÔP Ê" lslô..
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusulA oÉcrun sExrA - DAs DrsposrçoEs FrNArs

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a propostâ da empresa classificada em

1o lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo i'regoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e 1,0.520/2002 e demais normas apiicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Regisrro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirirnidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidaqle de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firrnam o presente instrurnento em 2 (duas) üas de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorad: dos Carajás - PA, em _ de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADU DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÂO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ N'
CONTRATADA

de

i:iÍ}[r§ 4.1itdr: '&rfrJ clue loci; (r+JÉ)'n Ê, sorbom ü rl.'co (Í:] .§{r\'il$n'l€.f í§lâ .
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Mrrnicipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho a 01 - Centro - l<m 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e. de outro lado a empresa

inscrita no CNPf [MF) sob o n.e 

-- 

estabelecidz doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de Identidade n.a

e CPF [MF) n.e celebram o presente contrato, do qual serão partes inêgrantes o

editaldoPregão Eletrônico n.e _ / _eapropostaapresentadapllacontratada,sujeitando-seocontratanteea

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.66611993 e 10.52t) /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçõt', Çu€ sê seguem:

cúusuurPRIMETRA- DO OBf ETO

1. O presente contrato tem como objeto: sistema de registro de preço para contratação e empresa

para aquisição de materiais de copa e cozinha para atenrter a dernanda existente no âmbito da

prefeitura municipal fundos e suas secretarias, bem como rieus respectivos departamentos.

L 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o Valor total

do contrato é de R$

ITEM ESPECIFICÂÇÕES QT]-T
VALOR

UT.ITTÁRIO RS
VALOR

TOTAL R$

2. Os quantitaüvos indicados na Planilha constanle do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qu-.lquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento,

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

CI.ÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua propostâ e aceitos pela administração

para execução dos serüçog contado do recebimento da autoriza,;ão de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Caraiás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediatrl para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prej uÍzo de outros serviços auto izados para execução

crÁusulA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lawatura do presente contrato decorre da realização do Pregâ.r' Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.0I 4 de 20 de Setembro de 2079.

cúusuur QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

Lü,-tr$ {Í,ãi}r lMo quo le{il) ,JQii*rB. s ssrbâÍ.n. {r Brós e& §Ê§tr#l? ípJ islil . "
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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 prirrcípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

2. Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos loi -ris com no rnáxirno 20 krn distante da sede do

município.

CúUSUUT sExTA. DAVIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1.. A ügência deste contrato será 

-l-l-à -/
contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos ternros do art. 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regul lrnentares, preúamente justificadas.

CúUSUU\SÉTIMA. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratânte:

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

constantes do objeto;

1,.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em ç esacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-/ 
----

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste conü' ito;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às espe :ificações constantes do anexo i do edital do

pregão n." 

-/ - 
e conforme cronograma da secretaria requisitant :.

L.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, l,or intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despes;as decorrentes da execução dos serüços, tais

comor

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

fJ vales-transporte; e

g) outras que porvenLura venham a ser criadas e exigidas pelo Gover,to;

t.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares üo contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer ünculo empregatício com o órgão;

I:;(:lóaJtifr{il,í.r:"Il::t'r-r{rua:fÜ(r ivü{}r:i lIs«*:oilt. i:}l}.r(i${"'!ll .$liN}li}Êí{:.ai}-ft.:.'
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1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quand,r em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconvenierr[e à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

L.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos rnóveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnict;s durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual íor, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

L.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsütuir, às sua, expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vÍcios, defeitcs ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (r;incoJ dias úteis, contados do recebimento da

cornunicação;

1.8 - usâr a melhor técnica possível para a execução dos serviços oh;eto deste contrato;

L.9 - 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 corrtratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1,.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serÍrm assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a exec.lção do contrato.

cúusul,A NoNA - DAs oBRIGAçoES socrAls, coMERcIArs E FIs,iAIs

1. À contratada caberá, ainda:

L.t - assumir a responsabilidade por todos os encargos previrlenciários e obrigações sociais previstos na

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providêr :ias e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, ern 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

contratântej

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; e

L.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos es;abelecidos no iLem anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administrafro do contratante,, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

irioi(.}.r ,í:t, iti.,: ":pff'r] ütr,i{il fi{í{) r/r,..'r§11} rI $${}(}$), {} $1(iô {,hlt' .sâNHi)â í{*z i§í&.
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vÍn,;ulo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

conf,ratante.

cúusuur DÉcrMA - DAs oBRJGAçôES cERArs

L. Deverá a CONTRATADA observar, tambérn, o seguinte:

1.1 - É expressarnente proibida a contratação de servidor pert(r'tcente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publi,. dade acerca desle contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratânte.;

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

1.4- Arcar com todas as reüsões durante a garantia.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do ACoMPANHAMENTo E DA F, ,CAIIZAçÃo

t. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhaila e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ccorrências relacionadas com a execução dos

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

3. As decisões e proüdências que ultrapassarem a compet6nçi,r do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos larajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

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

pela administração do contratante.

cúusulA DÉcrMA sEcuNDA - DAATESTAçÃo

7. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do coltratante designado para fim representando o

contratante.

ctÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA. DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correr io por conta da Dotação Orçamenúlia Própria

do(s) órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXX «XXXXXXXXXX

CúUSUIJ\ DÉCIMA QUARTA . DO PAGAMENTO

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

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho s 0L - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem blncária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entr :ga dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, r:) ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceiEa.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valor, s correspondentes a multas ou indenizações

deüdas pela contratada, nos termos deste contrato

JiÊ(l.{4r;i.t:"poroeu(:tôrrl sv_,§il? àrsúfbâ,.:r. onI*ÕC,f .§fÀil#§íei.isla
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4, Nenhum pagamento será efetlado à contratâdâ enquãnto lrendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciári4 sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prâzo de pagamento da execução dos serviços será coritado a partir dâ 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, nca convencionado que a taxa de compensação fiIanceira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de diâs entre a datâ previstâ para o pagamento e â dr efetivo pagamento;

VP = Valor da parcelâ perünente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6%

5.2 - A compensâção finânceira previstâ nestâ condição será incluída na faturâ do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - 0 pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetü1do âpós a apresentação da nota fiscal/fâtura

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

licitãnte vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Ga antia por Tempo de Seryiço - CRF.

GúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AITERÁÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso hajâ interesse da rdministração, nos câsos previstos na [,ei n.e

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

cúUsULÁ DÉGIMA sExTÁ - Do AUMENTo oU SUPRESSÃo E REAIUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atr,alizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25% (ünte e cinco por cento), conformr disposto no arügo 65, parágrafos Le e 2e, da

Lei n.e 8.666193.

L.1- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes c(' rtratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

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

resultântes de acordo entre as pârtes,

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada períodc .)e 12 {doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitagão da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

Itolüt 1r z4 'P$ta aLie lo.Ja i v€*â, lr §írÍx'r) . a, .rtâo .,ír SfÀrí'?, íp-i rsL
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1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administr,rtivo 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 ne 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer medianre fundamentação na lei a666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e justificada.

cúusulA DÉctMA sÉTrMA - DAs pENALTDADEs

L. O atraso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprim.:nto das obrigações estabelecidas no contraao

sujeitará a contratada à multa de O,5o/o (zero vírgula cinco por cent r) por dia e por ocorrência, até o máximo de

t0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no pr,rzo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a adr:rinistração 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 con'rato, no câso de inexecução total do objeto

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

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedi nento 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 Ar ministração Pública enquanto perdurarern os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a rr abilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada r lssarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada co;o base no subitem anterior.

3. Pelos moüvos que se seguem, principalmente, a contratada estar á sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusular

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

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empr gado na execução dos serviços, que vier a ser

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

e

3.3 - por recusar reÍazer qualquer serüço que vier a ser rejeitadc caracterizada se a rnedida não se eÍ'etivar no

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

4. AIém das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ro cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais per rlidades refericlas no CapÍtulo IV da Lei n.q

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, deüdamcnte jusüficado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 cles[a cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

/i}il'{Js 4.1;:.í: "F,críâ ($Jr.i fo{] i- vr}f$r}! dl Síir$or} .. $ nraic {Íd} -çfNí+SÊ Í{,."r ísl{r
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar ern licitação e impedimento de conFatar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou con[ratar com a administração pública

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

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA. DA REscIsÂo

t. A inexecução total ou parcial desLe contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.e 8.666/93.

L.L - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente rnotivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.L - 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.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

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

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

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedidii de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

cLÁusuLA DÉcrMA NoNA - DA vrNcull\çÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA CoNTRATADA

l. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSULAVIGÉSIMA . Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que nâo possam ser dirimidas administrativamente,

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

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) üas de igual teor e

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

contratante e conratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE CON IRATADA

TESTEMUNFIAS:

)

§ÊJ{]s ,{x.,ij{,l 'Í1:ro que lô1}o:i l/ejü,u * sí,,bacr . o rniü Í* sâÀt-i#IT íê.. is'lê-..
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