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ANEXO rX MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS DE PREçOS Ne
PREGÃO ELETRÔNICO NS

Aos 

-- 
dia(sJ do rnês de 

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

PrefeituraMunicipal deEldoradodosCarajás, nostermosdaLei 8666/93Leinq10.520,de17dejulhode2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002,Decreto 10,024 de 20 de setembro de201,9, decreto Na 7.892, DE 23

DE ]ANEIRO DE2013, DECRETO Ne 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,

oBfETo: Sistema de registro de preço para eventual e futura contratação de empresa

especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quanüdades discriminadas neste

Termo de Referência.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) pr;posta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar

no certâme supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.J. n0 XXXXXX»OO«XXXX. representada neste ato pelo[aJ Sr(a),

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ns XXXXXXXXXXX e R.G. ns XXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDA - DAVALTDADE DOS PREçOS

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

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

artigos L7 e 18 do Decreto ns 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do

inciso II do arL 65 da Lei ne 8.666/1"993.

Parágrafo 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 condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 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 sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

I:ror$§ 4r. ij{"r' 
-SliÍü 

eua kx}í; ,i rrsjsrn ir s*rrêor:r . $ r}tci$ d{} S,[:N#i]â, ía:i lsta., .

Rua da Rio vennelho " 0 I - Cenlro '. km l00, CEP: 68524-')00 - Etdcrado do Carajás;PA

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUT
VALOR

II\ÜTÁRTO R$
VALOR

TOTAL RIi



J

JÜ T\.

EldtiYâtlo
d<l Carqii*s

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARÂJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO . CPL

quaisquer de suas cláusulas.

cúusulA TERcETRA - DA urrlrzeçÃo DA ATA DE REctsrRo DE pREços

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

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

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Con[ratante, para que este

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

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

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quanütativos 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 quanütativos 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

totalidade, ao dobro do quanütativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos parücipantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem,

CúUSULAQUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de imediato 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 parte do município.

CúUSULA QUINTA. Do PAGAMENTo

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 15q (décimo quintoJ dia úúl do mês subsequente,

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

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fÍsico-ÍinanceiroJ determinado

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

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

disponibilidade orçamentária.

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

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garanfia por

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

encargos sociais insütuídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-se o dir'eito de recusar o pagamento se, no ato da
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âtestação, os serüços ou produtos fornecidos que não esüverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceiEas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás 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 obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por akaso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

l0o/o (dez por cento) 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 acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

1=[TX)/365 => l=(61100)/365 => I=0,0001"644

TX = Percentual da taxa anual = 670.

6.t - A compensação financeira prevista nesta condição será incluÍda em fatura a ser apresentada posteriormente.

cúusutASExrA - DAS coNDtçÕEs DE FoRNECTMENTo

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 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 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

enüdade contratante poderá, garanrida 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 Administração;
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ll - multa d,e O,to/o [zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de L0% fdez por cen[o) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

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

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

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 fquinze) 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 loi regis[rado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar 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 rnoüvos determinantes

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

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serüços, 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 fiscal.

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

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

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

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

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos deüdos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro 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 cominações legais,

CLÁUSULA oITAvA - Do REA|USTAMENTo DE PREços: Quando, por morivo supervenienre, o preço registrado

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

8.1 Convocar o contratado üsando 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 tornar-se superior aos preços registrados 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 administrativa, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual opor[unidade de negociação.
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8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador 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.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalizaçáo da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão, a alteração 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 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 formulaçáo/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamenEe 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 ügência 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 ocorrido 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 rnajoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

cLÁusuLA NoNA - DAs coNDIçÕEs DE REcEBTMENTo Do oBlETo DA ATA DE REGISTRo DE pRrços

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

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

pela contratante.

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

úteis após o recebimento provisório.

cr,Áusuur DÉCIMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

rnaior;

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

rnercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

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

rnercado;

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

. por razões de interesse público, devidamente, rnotivadas e justificadas;

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

o não comparecer ou se recusar a reürar, 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.

cúusulA DÉcIMA nRIMEIRA - DA AUToRtzAçÃo nARA sERVIço E EMrssÃo DAs oRDENs DE coMpRA ou
sERVrÇOS

As aquisições do objeto da presente Ata de Regrstro 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,

cúusurn DÉcIMA sEGUNDA - Dos ACRÉsclMos E supREssÕEs

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

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

com o § 1e do art 65, da Lei ns 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 regisffados na Ata.

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

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 1.5 da Lei ne 8.666/93,

cúusulA DÉcIMA TERcEIRA - Dos pREços Dos LorE DE FoRNECTMENTo ou sERvrços
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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 fixos e irreajusLáveis pelo período de 12 fdoze) meses,

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

CLÁUSUIA DÉCIMAQUARTA - DAs oBRIGAçÕES Do FORNECED0R

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 aüvidade.

cúUSULA DÉCIMA QUINTA. DAs oBRIGAçoEs 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) Fiscal[ais)/Fatura(s) da contrarada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto li,citado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusum DÉcrMA sExrA - DAs DrspostçôEs FTNAIs

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

1e lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos ornissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ne 8.666/93 e t0.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

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

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

qualquer outro.

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

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PAu em _ de _- de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N"

CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTADE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal 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 CNPJ [MF) sob o n.o estabelecida doravante denominada

simplesrnente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de Identidade n.o

e CPF (MFJ n.e celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

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

contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/1993 e 10.520/2002,Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2079 e suas alterações posteriores, rnediante as cláusulas e condições que se seguem:

cúusulA PRTMETRA - Do oBf ETo

l. O presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para eventual e futura
contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e

quanüdades discriminadas neste Termo de Referência.

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

do contrato é de R$

ITEM ESPECIFICAçÕES UIID QUT.
VALOR

uNrrÁnro ns
VALOR

TOTAL R$

2. 0s quantitaüvos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são rneramente

estlmativoq não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

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

CIÁUSULA TERCEIRA. DOS PRAZOS

L. A C0NTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serüçog contado do recebimento da auLorização de serrriço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

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

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

CIáUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL
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L. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.52 0, de 17 de julho de 2002 e na Lei nq 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Se[embro de 2079.

cúusuLA eurNTA - DA ExECUçÃo oo coNTRÁTo

1. A execução deste contrato, bem corno 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.s 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CúUSULA sExTA - DA vIGÊNCIA E DA EFIcÁCIA

1. A vigência deste contrato será __/ à _/ _/ _- _ , contados da data da sua assinatura, 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 termos do arL 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, preüamente jusüficadas.

CúUSULI\SÉTIMA. Dos ENcARGos Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contretânte:

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 desacordo com as especificações 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 serwiço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

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

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

\-7 do contratante.

CúUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

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

1.2 - man[er os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do conEratante 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;

L.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros 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, seia qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratânte;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir 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 execução ou

dos materiais usados;

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

comunicação;

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

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

execução;

1.15 - comunicar à secretaria quais quer atraso referente a entrega desde fundamentado e justificado. Podendo

ser aceito ou não.

L.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 0BRIGAçÕES socrArs, coMERCrArs E FtscAIs

7. À contratada caberá, ainda:

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

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

manterão nenhum vínculo empregaício com o contratante;

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

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forern 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 continênc;a; e
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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 estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagâmento à administrâção do contratânte, nem poderá onerar o obieto deste contrato,

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

contratante.

cúusulA DÉcrMA - DAs oBRrcAçÕEs cERArs

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

1.1 - É expressamente proibida a contratação de serüdor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

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

préüa autorização da Administração do contratante;

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

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CLÁUSUUT DÉCIMA PRIMEIRA. Do ACoMPANHAMENTo E DA FIsCALIzAçÃo

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

para esse fim,

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

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

3. As decisões e providências 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 deverá manter preposto para represenrá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃO

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

contratante.

CúUSULA oÉcIMeTSRCEIRA - DA DESPEsA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamenúria própria

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

CúUSULA DÉCIMAQUARTA - Do PAGAMENTo

t. 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:
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68524-000, para fins de Iiquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30s (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reservâ-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverern de acordo com a especificação apresentada e aceita,

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

de penalidade ao contratante.

5. 0 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 correspondenfe ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

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.;

| = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 670

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

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

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 daLein.a 8.666/93, e verificação da regularidade da

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

CúUSULA DÉCIMA QUINTA . DA ALTERAçÃo Do CoNTRATo

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU SUPREssÃo E REAÍUSTES
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1,. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25Vo (wnte e cinco por centoJ, conforme disposto no arrigo 65, parágrafos 1q e 2e, da

Lei n.q 8.666/93.

1.1. - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas 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 de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo AdministraEivo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o jusüfique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § ge do arüigo 65 da Lei

Federal ne 8.666193.

1.5, Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e justificada.

CIÁUSULI\ DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

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

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

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

vez comunicada ofi cialmente.

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

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.t - advertência;

2.2 - multa de 10o/o fdez 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 impedimento de contratar com a Administração do

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

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

motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a adrninisrração do contratante pelos

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

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

2 desta cláusula:

3.L - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao pÍazo proposto e aceito;
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3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

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

e

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

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

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 Capílulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força rnaior, devidamente justificado e aceito pela administração do

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

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

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

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA . DA REsCIsÃo

L. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arügos 77 a B0 da Lei

n.s 8.666193.

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

I a Xll e XVll do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, noüficando-se a contratada com a antecedência mÍnima de 30

[trinta) dias corrid os;

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

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

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

autoridade competente.

cúusurl DÉcIMA NoNA - DA vtNcuutçÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA coNTRATADA

t. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.a _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSULAvIGÉSIMA . Do FoRo
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1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativarnente,

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 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 representantes das partes,

contratânte e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Cara.jás - PA, ern _ de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

I'ES'I'EMUNHAS:

l. 2.
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