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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ne
PREGÃO EI,ETNÔUCO N9

Aos 

- 

dia(s) do mês de 

-de 

dois mil e ünte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos terrnos da Lei B,:66/93 Lei ns 10.52 0, de L7 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de L8 de julho de 2002, Deçreto 10,024 de 20 de setembro de 2079, decreto Ns 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE20L3, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais norrnas legais aplicáveis, em

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

OB|ETO: Sistema de Sistema de registro de preço para coni.ratação de empresa para aquisição de

gênero alimentício, para atender a Prefeitura Municipal e fundos municipais de Educação, Saúde

e Assistência Social e Fundo Municipal do Idoso, Fundo lltunicipal de Meio ambiente de acordo

com as especificações contidas neste Termo de Referência.

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

no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compronrisso futuro para con[ratação, devendo ser

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

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas orderrs de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.l. ne XXXXXXXXXXXXXXX representada neste ato pelo[a) Sr[a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne XXXXXXXXXXX e R.G. ne XXXXXXXXKXXXXXX.

c USULASEGUNDA - DAVALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por t2 (doze'i meses contados a parür da sua assinatura,

durante a ügência da Ata, os preços registrados serão fixos e irre;,rus!áveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos L7 e L8 do Decreto ns 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do

inciso II do arL 65 da Lei ns 8.666/1993.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Itegistro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira excl,rsivamente pelo Sistema Reglstro 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 i beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assurne 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.
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cúusur.R TERCETRA - DA urrlrzAçÃo oe ATA DE REGtsrRo D[ pRcÇos

3.1 Poderá u[ilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer r',rgão ou entidade da Administração pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediarrte prévia consulta ao contratante, desde que

devidarnente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Pregos, 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 classiÍicação.

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

estabelecidas, optâr pela aceitação ou não do fornecimento, indeperldente dos quantitativos registrados em Ata,

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

Parágrafo terceiro: As aquisições adiclonais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

enüdade, a cinquenta por cento dos quanütaüvos registrados na pre.iente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitaüvos 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 pâra o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos nãcr participantes que aderirem,

cúusuueeuARTA - Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocor:rer em de 05 dias corridos acordo corn as

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parl ,t do município.

cúusuu\ eurNTA - Do PAGÁJI,IENTo

1. Executadas e aceitas as entregas, a C0NTRATADA apresentará a I'lota Fiscal, medição e Cerüdões 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 parür do 15s (décimo quinto) dia úül do mês subsequente,

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

1.1. 0s pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma dr: desembolso (fisico-financeiro) determinado

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

período máximo de 30 (trintal dias para cada parcela da obrigação, e em consonância corn a respectiva

disponi bilidade orçamenrári a.

2.Para efeito de cada pagamento, a notâ fiscal/fatura deverá estar al:ornpanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Segurirlade Social (CND), ao Fundo de Garanüa por

Tempo de Serviço IFGTS) e à fustiça do Trabalho (CNDT), demons.rando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais insütuídos por lei,

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

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverer r em perfeiLas 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

l5c{§s 4L,à.Jl "FÍir'ü (rud. !ôíJç . vrjnru. e s$r'ôorr . cr rrco *ir: SÊN}.J{i,t íd:f islí1...,
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a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à Iicitante vencedora enquanLo 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 pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

I0o/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais aLrasos 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 acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte;

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, 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.

clÁusuu\sExTA - DAs coNDIÇoss oE FoRNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará cara:terizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a ügência desta Ata, mesmo que a

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

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

CúUSULA sÉTIMA . DAs PENALIDADES

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

entidade contratante poderá, garantida a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

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

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

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Adurinistração;

ll ' multa de O,Lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de at.raso pelo descumprimento das obrigações

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

máximo de 15 [quinze) dias corridos, uma vez comunicada oÍicialmerrte;

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

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

f,'§ó§§,f1.;:$: '13âIü C$iâ fôrx*Ii v*.l§ir) {L §{,r;d}Oril,, fi ,'}MJ$ $r:l stl,\j-iífâ /êr i§l§. .
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embargo de indenização dos preiuízos porventura causados ao conl râtante pela não execução parcial ou total do

obieto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro Ficará impedida de licitar e de contratár com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesâ, enquanto perdurâr os motivos determinântes

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

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

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar do.umentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar r,a execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer Ílaude fiscâ1.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntamente com as dos incisos "I[" e "IIt", facultada a ,lefesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 fcinco) dias úteis.

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

responderá a empresa fornecedora pela sua diferençâ, â qual ser í descontada dos pagâmentos derzidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratânte, e no caso de suspensão de licitar, o licitante cieverá ser descredenciado por igual período,

sem preiuízo das multas previstas no Edital e das demâis cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAfUSTAMENTO DE PREÇOS: Quândô, por motivo superveniente, o preço registrado

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

8.1 Convocar o contratado úsando à negociação para redução d., preços e sua adequâção ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberâr o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o prego de mercado tornar se superior aos preços re['istrados e o classificado, mediante oferta de

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicacão de sanção administraüva, desde que as

justificativas seiâm motivadamente aceitâs e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratâdos para conceder igual oportunidade de nêgociação.

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 rnais vantajosa.

B,B Em caso de desequilÍbrio da equação econômico-financeira, será adotado o criÉrio de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 Â revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da At;r, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato impreüsível, superveniente à formalização c a proposta, que importe, diretarnente, em

maioração de seus encargos.

t3ôi{}s ar;,,: "À?ô {trie lo.ra, yüo,» ê guúarâi ü tricc *J STNHOS íc_? 
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8.10 Em caso de reüsão, a alteração do preço ajustado, além de obed.:cer aos requisitos referidos no item ânterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, nâo se incluem aqueies eventos dotados de previsibilidade, cujo

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

aqueles decorrentes exclusivamente da variaÉo inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustâmento, modalidade que não será admitida nesle registro de preços, posto que a sua vigência nào supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

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 definiüva

ou após a finalização da ügência da Ata;

8,15 Ausente o nexo d€ causalidade entre o evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuÍdos à parte

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NoNA - DA§ coNDIçÕEs DE RECEBIMENTo Do oBJETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

O recebimento do objeto constânte da presente ata esú condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabehdo a veriÍicação âo representânte designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiroi Os sewiços ou produtos deverão ser de ólimâ 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 fiscâis;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte fôrma:

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

produtos com as especificâçôes constantes da propostâ da empresa-

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

aceitação, mediânte â emissão do Termo de Recebimento Definiüvo assinâdo pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

cúusulA DÉctMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE pREços

0 Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

o comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências daAt? por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexe luível em função da elevação dos preços de

i5crâs {r âa.rr 'Pr,o qr.r :.n ) ú+rm e ,oóoô. ô D?êc *-1S§,!"HOr? /p,r rslo
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mercado dos insumos que cornpõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da fustiç4 quando:

o não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese destc se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

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

. por razões de interesse público, devidamente, moüvadas e jusüficadas;

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Regis[ro de Preços;

o 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.

cL{,usuLA DÉcIMA pRIMETRA - DA AUToRtzAÇiro pARA AeursrÇÃo E EMrssÃo DAs oRDENs DE coMpRA

ou sERVrços

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

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUSum DÉCIMA SEGUNDA - Dos ACRÉSCIMos E sUPREssÕEs

0 licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitaüvos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1e do art 65, da Lei na 8.666/93.

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

razão dos respectivos Iimites de fornecimento regisffados na Ata.

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

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4r do artigo 15 da Lei ns 8.666/93.

cúusulA DÉcIMA TERcEIRA - Dos pREços Dos rrENs DE FoRNECIMENTo ou snRvrços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos ern Real [R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 [doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

cúusurA oÉcrrun eUARTA - DAs oBRrcAÇÕEs 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 decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

cúusull\ DÉcrMA eurNTA - DAs oBRrcAçoEs DA CoNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fisc;ri(ais)/Fatura(s) da contra[ada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

isaü§ 4:ão:'fuío eue lo$r.). y€jÍlnr e ssrbor:.. o mõo {É: Sf§Hô&? ípJ isÍê
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desigaado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações,

clÁusum »Écrue sExrA - DAs DrsposrçôEs FrNArs

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

Ls lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolüdos pelo I regoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ng 8,666/93 e 1,0.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Regis ro de Preço na imprensa olicial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da plesente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e iulgadas no foro da cida'Ie de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

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

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldoradrt dos Carajás - pA, em ._ de ___ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADo DOS CARÁJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRES A
cNPl N"

CONTRATADA

l:i(]lôs .?.r :,.J' "Ê{il'r} (Ju+ id'ià) v*:j*rr';. * sxrlb«r:r. o r}râo c{-, .L;{r*}{ür§ í{:r ísltir .
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

0 Município de Eldorado dos Carajás, através da Preleitura Mrrnicipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermctho s 01 - Centro - l<m L00, CEP: 68524-000,

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

inscrita no CNPf [MF) sob o n.o estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por

-, 

portador da Cédula de Identidade n.a

e CPF [MF) n., celebram o presente ('ontrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e --l_- e a proposta apresentada pcla contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.666/1993 e 1.0.52C/2002,Deueto 1.0.024 de 20 de Setembro de

201,9 e suas alêrações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

cláusull\ PRIMEIRA - DO OBIETO

1. O presente contrato tem como objeto: sistema de Sistema dc registro de preço para contratação de

empresÍr para aquisição de gênero alimentício, para atender a Prefeitura Municipal e fundos

municipais de Educação, Saúde e As§stência Social e Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal

de Meio ambiente de acordo com as especificações contida!'neste Termo de Referência.

1. 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apreserrtada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

rTEM ESPECIF'ICAÇÕES IND Qrr-r
VALOR

UNITÁRIO RS
VALOR

TOTAL R$

2. Os quanütaüvos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratânte qurlquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento,

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da domçfrs orçamentaria: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos PRAzos

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

para execução dos serüçoq contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediat'i para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuÍzo de outros serviços autorizados para execução

cúusutAeuARTA - DoAMPARo LEGAL

'L. A lawatura do presente conrrato decorre da realização do Pregã' r Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ns 10.52 0, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.01.+ de 20 de Setembro de 20L9.

cúusurA eurNTA - DA ExECUçÃo Do coNTRÁTo
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L. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

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

do mesmo diploma legal.

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

município.

CúUSUIA SEXTA - DAvIGÊNcIA E DA EFICÁcIA

1. A vigência deste contrato será _/ à_/ '__, contados da data da sua assinatura, tendo

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

2.0 Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos terr!'ros do arL 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regularnentares, previamente justificadas.

cúUSULA sÉTIMA - Dos ENcARGos Do CoNTRATANTE

t. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçôes 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 - refeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especiÍicações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." _/ ;

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

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

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

7.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por 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 despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

fJ vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares drr contratante quando ern trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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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 inconvenierrte à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

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

contratante, quando esses tenham sido 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 praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às sua. expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitr,s ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

t.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 (crncoJ dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possÍvel para a execução dos serviços obieto 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;

7.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a ser( m assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a exec,rção do contrato,

cúusutANoNA- DAs oBRIGAçÕES socIAIs, coMERctAIs E Frs':AIs

1. À contratada caberá, ainda:

L.L - assumir a responsabilidade por todos os encargos previi{enciários e obrigações sociais preüstos na

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

manterão nenhum ünculo empregatÍcio com o contratante;

1'.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providêr'cias e obrigações estabelecidas na legislação

especÍfica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da es1>écie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desernpenho 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 ünculados por prevenção, conexão ou continênci;r; e

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

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não trans[ere a

responsabilidade por seu pagamento à administrafro do contratantr', n€rr poderá onerar o obieto deste contrato,
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer únr:ulo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

crÁusulA DÉcrMA - DAs oBRrcAçoEs cERArs

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

L.l - É expressamente proibida a contratação de servidor perteqcente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

L.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de public,dade acerca deste contrato, salvo se houver

préüa autorização da Administração do contratantei

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

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cúusuur DÉcIMA eRIMETRA - Do ACoMeANHAMENTo E DA FrscAlrzAçÃo

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

para esse fim,

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

senriços, determinando o que for necessário à regularização das falta; ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competêncii'^ do representante deverão ser solicitadas a

autoridade compet€nte da Prefeitura Municipal de Eldorado dos 'iarajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

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

pela administração do contratante,

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAATESTAÇÃo

1. A atestação da execução dos serviços caberá à serüdor do coniratante designado para fim representando o

contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) órgãos que compõe aAdministração Publica Municipal. rc«X:)C«XXXXXXXX

cúusurA DÉcIMA eUARTA - Do pAGAMENTo

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

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho s 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 (trigésimo) dia úül contado da entrlga dos documentos.

2. 0 contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, n,. ato da atestação, os serviços executados não

estiverern de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratãnte poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos terrnos deste contrato.
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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, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

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 compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

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

seguinte fórmula:

EM=[xNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela perünente a ser paga;

t = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

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

5.3 - 0 pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

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

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

cL{usurA DÉcrMA eurNTA - DA AJ.TERAçÃo Do coNTRATo

L. 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 justificaEivas.

cúusulADÉcrMAsExrA- DoAUMENTo ou supREssÃo E REAtusrEs

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

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por centoJ, conforme disposto no artigo 65, parágrafor 1e s le, da

Lei n.e 8.666193.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas rnesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1..2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período rle 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1..4. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser aposülado ao Contrato nos termos do § $o do artigo 65 da Lei

Federal na 8.666/93.

L.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e justificada.

cúusuut pÉcIua sÉuMA - DAs pENALTDADES

L. 0 atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

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

Llo/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no pri.zo máximo de 15 (quinze] dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a adrrnistração do contratânte poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sançôes:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 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 impedirnento 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 Acministração Pública enquanto perdurarem os

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

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

preiuízos resultântes e após decorrido o prâzo da sanção aplicada corn base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estarii sujeita às penalidades tratadas ncs itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo prol)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 (inco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

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

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

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

de fornecedores do contretente e, no que couber, às demais perr,rlidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamtrnte justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 cl':sta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar eln licitação e impedimento de contratâr 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 multt, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

cúUsUtA DÉCIMA oITAvA - DA REscIsÃo

l-. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão. conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.s 8.666/93.

L.L - 0s casos de rescisão contratual deverão ser formalmente mctivados 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 .')ntratânte, nos câsos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666193, notificando-se a conEratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniêt rcia para a administração do contrâtante; ou

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

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

autoridade competente.

cúusuu\ DÉcIMA NoNA - DA vINCULItçÃo Ao EDITAL E Á pRoposrA DA coNTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico \e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULAVIGÉSIMA - Do FoRo

t. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que nã,: possam ser dirimidas administrativamente,

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

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o pres':nte contrato em 03 [três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratânte e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldoradr, dos Carajás - PA- em de 2022

CONTRATANTE CON'IRA'IADA

TESTEMI]NHAS:

2
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