
PREFEITURA MUI{ICPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO íV

COI..{TRATO N" I2OI8.

CONTRATO QUE ENTRE SI
MUNICIPIO DE SANTA IZAB,EL
A EMPRESA VENCEDORA

MINUTA

CELEBRAM O
DO PARÁ _ PA E
DO CERTAME

O MUNICÍpIO DE SANT AIZABtr.;L nO p,LnÁ, pessoa jurídica e direito público, ajrayé1

de sua Prefeitura Munioipal com sede no PALACIO MI-INICIPAL CAP. NOE DE

CARVALHO, nesta cidade de Santa lzabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco,

N". 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo
prefeito, Sr. BVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de

Santa lzabel do Pará, inscrito no CPh-/MF sob o n" 304.410.562-53, OAB/PA no 6.584 ,

residente e domiciliado na cidade de Santa lzabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número

1522^ CEP: 68.790-000, pof meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
representada pelo SR. brasileiro, Secretário

CONTRA'['AN]'E, e a empresa com sede ua ltua
n". Centro, Cidade - EST'ADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx,

cloravante deno.minada CONTRA'1-ADA, tern entre si, .iusto e avençado o presente,

observadas as disposições da Lei iA.52012002. e, subsidiariarnente. pela Lei 8.666193,

vinculado ao Processo Administrativo no xx/201x, MODALIDADE LICITATORIA XXX,
rnediante as cláusulas e condições seguinles,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Instrumento tenl por ob.ieto a contratação de empresa especializacla pala

prestação cie SERVIÇOS OU F(INRECIMENI'O DE BEM de XXXXX, para atender a

Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará, conlorme condições, quantidacle e

especiÍicações const:rntes rro proccsso aciministrzirjvo acima identificado. c1e acordo com as

interino do Município de Santa lzabel, inscrita
po,r'taclor r1o clooutnenio cl* idu'niiÍicação

orscnrnrrxeaÃo -iuNÍD
I

no CPF/MF sob o no e

-.--..-..-..-, dôii"ililaó àqri a.

QUANT'

---1-
__L_

1,2. A contrataçáo citada i1a slrboiaus.rlit i. i obr:declcrá ao estipr,iladc neste contrato, bern

como as especificações iécnicas, fbrmr cie e .<ecrição / entrega e as clisposiçôes dos

documentos a*iiante enumela<jos. e cllie. indepenclentemente dc transcrição, .lazem parte

integrante e complenrentar dçste. ito illiÊ nâc o contrariem. São ek:s:

1.2.I . Processo AdrrrinistiaLivo -- - -- -l2}1x; 
'fBilNlO Dt-. REFEITÊXCIrf .

1.3. A CONTITAT'hDz\ Íica obrigilila a aceitar, nas mesmas r-:ondições contraiuais os

acréscimos ou supressões qrre se fizer'.:in. ate)-Satit dci valor iniciai atualizado clo contrato.
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corvfissÃO PBRVIANENTE DE LICITAÇÃO

1.4. Nenhurn acrescimo pocierá excecler os iimites estabelecidos no itern anterior, salvó ài
supressões que poderão excedel os limites legais, cluando acordada entre as pafies.

CLAUSULA SEGUNDA _ DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. - O fornecedor deverá entregal' o obieto desta licitação nos prazos, quantidades,

especificações e termos dispostos no lermo de Referência do Edital que origittou o

presente contrato e o inlegra independerrtemente de sua transcrição, em dias e horários de

expediente.
2.2. - O obieto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta

Secretaria, como frete ou descarga e outros.
2.3. - O objeto desta lioitação será(ão) recebido(s):
2.3.l.Provtsoriamente, no ato da entreÉla, para efeito de posterior verificação da

conformidade do obieto com as e,specificações constantes da proposta da empresa,

especiÍicações tecnicas e exigências editalícias.
2.3.2. - Def,rnitivamente, após a verrificação cia conformidade com as especificações

constantes c1o Editai e da proposta, contados l0 (dez) dias a partir do recebimento

provisório e sua conseqtiente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo assinado

pelas pattes.
2.4. Caberâ ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do

contrato, rejeitar totalmente ou em parte, clualquer material que não esteja de acordo corl as

exigências editalícias e contratuais, bem como cleterminar prazo de 60 (sessenta) dias para

substituição do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e exigôncias

editalicias

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBTIVIENTO

3.1. As condições de recebimento dos r-rbietos deste coutrato são aquelas previstas no Termo

c1e Referência.

CLAUSULA QUAR.TA - DA GARAI§TIA

4.1. Todos os serviços develão sel de acorclo corl o especificado no Termo de ReÍ-erência.

4.2. A garantia deverá ser confotme o CDC (Lei 8.078i90).
4.3. O fornececior deverá relàzer qualquel sen,iÇo defeituoso, sem ônus adicionais ao Orgão

Denrandante no prazo de 2zlhs, sob pena de multa, por hora de atraso, tto valor de 5oÁ sobre o

preço do serviço a ser refeito.
4.4. Caso seia efetuada a substituição de algum procittto/serviço devido a falhas / problemas, o

prazo de garantia pa-csa a ser contaCo novamente a partir CLo momento do aceite deÍinitivo do

novo objeto.

cLÁusuLA QUII{TA - DO VALOIi. E DO PAGAMENTO

5.1 . O valor ordinário cio presente insl-n-tmento é de R$ XXX (XXXXX compreendeudo todas

as despesas e custos cliletos e incliretos necessários à perÍ"eita execuçào deste Contrato.

5.2. A CONTRATADA e o CON'IF',ATAI.II'E se aterão ao disposic no Telmo de l{eferência,

com observância que o pagamento será rea.lizado, r1o prazo de ate 30 dias após o fornecimento
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do bern ou selviço, por meio cle orclerri bancária ern cortta corrente da Con

, Agência: ______ Conta Cot'rente no , quando

rnantidas as mesmas oondições inicia.is de habilitação e caso não haia fato impeditivo para o
clual não tenha concorrido

CLÁUST]LA SEX.TA * DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa corr a execução do objeto deste Conlrato correrá à conta das Dotações

Orçamentárias oonsi gnadas :

Natureza da Despesa:

CLÁUSULA SE'r-IMA -I)Á }.ISC.A,LIZAÇAO DO CjONTRATO
7.1. A Secretaria dentandante irá clesignar. nrediante portaria especíÍica ott outro ato

administrativo congênere, Ltrí) ser.;icior púrbiiuo desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
cumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁLTSULA OITAVA DAS ÜBRI(}AÇOES DA CONTRATADA E DO
CONTRATANT'E
8.1. Caberá a CONTRAT'AN'I'E:

Além clas obriglações resulti.intes ,Ja observâ.ncia da Lei no 8.66693. a

CONTRATANTII clevcrá:

8.1.1. F,fetuar"o pagalxentr-r Ceviclo peli, Íi.;r'necirneirto clo objeto contratual, desde que

cLrmpridas todas as forrnaiirlacJes e t:xigências clo presente cotttratc,.

8.1.2. Receber o(s) objeto(s) ilesie CcLutiato tras condições avençadas;

8.1.J. Fiscaltzar o cumprirnento da-s thriuações c, responsabiiiciade da Contratada;
8. t .4. Dar a Contral-ada ;zs coriilições rec.:s:rhiias Í;ara r:eguiar c,<ecução do Contrato;
8. i.5 . Permitir acesso .ros; ,JlnpÍeíiíidos. r-lev.idamente identiÍicac1os, cia empresa

CONTRAT'ADA às depenctências ifur. (l(-ii.ll'li:AI'Al{I'[i oar?] fbrnecimenio do obieto
contratual, reifei:cntes ao otrje t,l" Lluâltd() nices-.tirit;;
8. i.6. Prestai' as inibr:rnaçÕes e o:; csclarec:irrientos qrre venhaln a ser solicitados pelos

emprr:gaclos r1a C,Jl\TRAT AlltA;
8.1,7. Erniiir, pcr inteirnédio rio :ic)-riidrrri' ri.esigi:rtLclo. r'elatcirio sobre os atos relativos à

execução do Ccntiiitc, í.[ur. r,ler a sr:,r Íln:racli). clii especizrl qtianto ao acompanhamettto e

Íi scalizaçào da COI.I' lR /r'l-All1t.
8.1.8. r\s clecisões e provi<.iêncizrs,lile ulirr4,rassaLri a oolnperência do servidor designado para

fiscalizar o presente ooniratü^ cieverão ser' :iolicitadas a.o Gerente Ca CONTRATANTII, em

tenrpo hábil. pata a adição d.as i'neclirias e or',:enic'ntes;

8.2. Claberá a C{)IIJT'RaT'.,U)Â:

66io"Sh
:\.oo fl'
q'$"Ã;#]
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PREFEI'IIjt{A ic4[rN[i.]tP,,{L D[-, SANTA 'lL,lv.BEL D() PARÁ
PALÁCiO l\4l.Jl'iIt-]T'ÂL CÀP. hIOIL DE CARVALFIO

C'O h[tSSÃÜ i; I, IITJ§'iAN E,r\TE DE L [C ITAÇÃO

Cabera à CONTRA'IADA, alem do

contrato assinado coÍr a CONTRATANTE,
cr-imprimento às disposições da Lei
c clas disposições reguiamentares perti

fornecimento do ob.j eto contratual :

8.2./. Fornecer o objeto coritratual cle contirrmidade com as exigências contidas no termo de

referência e ata adelicia.
8.2.2. Execr.rtar diretamente o contraro, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor;
8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições c1e habiiitaçào c qualiíicação,que ensejaram

sua contratação, nus termos do artigo .j5, Vlll, cia Lei n'.8.666/93;
8.2.4. Responder, em relação aos seus ernpregados, por todas as despesas ciecorrentes clo

fornecimento do obieto do contraio:
8.2.5. Responder pelos clanos causados diretamente a CONTRATANI'E ott a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo. quaniio .lo íorrrecimento c1o obieto contratual, não excluindo
ou reduzindo essa respotsabilidaile à t-rscalização ou ao acolnpanhamento pela PMSIP;

8.2.(t. Arcar corn desptrsas decorrerrtes Ce qrialquer ir-rÍi'açào seia qual for, desde que praticada

pol'seus técnicos iiurautç do íorrrecinri:rrio rio ctljeto contratual, ainda que 11o recinto da

CONTRATAI\TE;
8.2.7. Responder pcio o,uriplimento dos postularclos ir:gais vigentes de âmbito federal, estadual

ou rrunicipal, beni aincla. assegurar o:; direitos e curnprinrento de toda:i as obrigações

estabelecidas pelo cootrato" inclusive qrianto aos preços praiicados;

8.2.8. Zelar pelaper'1'ei*r execução uo t'ornecimeuto do objeto contratuai;
8.2.9. Prestar o fornecin;ento do objeto contLarttal dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidas, enl obscrvância às i'r-'oornenclaÇões aoeitas pela. boa técuica, llorfiIas e

legislação;
8.2,10. Atender prontarnente quaisquel exigências clo representante cia LIONTRATANTE,
irrerente ao objeto cla iicitaçào:
8.2.11. Comunical a CONTRA'IAN'Ifi1, por escrito. clualquer anormalidacle de caráter

urgente e prestar os esciarecimeutos julgadt-rs nece s:iários;

,9.2.12. Assumir a responsabilic-iade por todos os cncargos previclenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social trabarlhista em vigor. ,:brigando-se a salclá-las na epoca própria,
yez. que os seus empregados lião manterão nenhum vínculo empregatício com a

CONTRATANTIi,:
8.2.13. Assumir" ta;nt;ém, a respollsaiiiijdacle p<;r: todas as providência"s e obligações

estabelecidas na Irgislação esper:ífici,i cie acidentes do trabalh.r, ilrian,Jo, e:m ocorrêttcia cia

espécie, fol"em vítinias oc seris empregalirls 1rÍri ülllrega do obieto contratual ou em conexão
com eia, ainda qne acurrlccicio nas Cepcitiiêr:lciai da CíJi{TItÀTi\i{TE;
8.2,11. hssumir toctos os encrirÍr,os i.ic ;:os:rível cierna.nda t,"aba.lhi:;ta, cível ou peual

relacionacio S ar.. Íb rn ec itneirío rlo c, r..j ct.ii r.: r:,ll i [a I t-] :tl .

8.2. 15. Assurnir ainCa a responsabilic'iac1e üi:los encarg,ús fiscais e ,;onierc:iaisl

8.2.16. Execul"ar i'rr:imen[e o otrj,;'ro cr,.irtt'atrclo. dc acclrdo com tls llorrnas legais, veriÍ'icando

sempre o seu bc,rn desernpeuiro, t',;aiir:arirJc o iornecimentc err confoLtnidacle com a proposta

apresentada e as oilentações da Çí-iirj'f i:'.,:i [,'i.lViEi.

PARÁGR.AFO R}iti§{E{[tO - A irLi.,r]jilrulôncia cl;r Uoniraracl;i. conr i"efbrência aos encargos

estabelecidos nes condições anti:rioics iião Lrans{!I'e a iesi)otlsabilidade i}o sett pagamento a

CONTRATANTE, )1em poderá oiiereir c objeto r:ontratu;rl" razao pela qual a

CONTRÁ.'IAtr)A renixr',itr cxpirr)s!i:ir1t:nle ri .-l)-ralcliler vínculo Ce soiidariedade. ativa ou

pa:;siva. para corn a CONTX{AT,{}i ,{. ir):

ê\ oe s.

6'L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABE;L DO PARÁ
PALÁCIO MUNTCIPAL CAP. NOB DE CARVALI{O

COMISSÃO PERMANENTB DE LICITAÇÃO

pessoais ou materiais causadas por seus proÍ-rssionais ou prepostos, inclusive por omissão

destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer respoltsabilidades

solidária ou subsidiái'ia.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CON'IRATADA se sujeita às disposições do Código de

Proteção e DeÍêsa do Consumidor, instituído pela Lei nu 8.078, de 1 1 de setembro de 1990.

CLÁUSULA NONA _ DAS RESPOI{SABILIDADES
9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução das obrigações corrtratadas, na forma do processo licitatorio.
Responsabiliza-se, rambém, pela idoneidade e pelo compofiamento de seus empregados,

prepostos ou subordinados, e, ainda. por quaisquer prejuízos qlle sejam causados a

Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO PI{IMEIRO - Eventuais dancs serão ressarciclos a Contratante no praz.o

máximo de 48 (quarenta e oito) itoras, contadas de notificação administrativa à Contratada,

sob pena de multa de 0,2ott' (dois decirnos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de

atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e

decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade oaberão,

exclusivameirte, à Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisqller compromissos

assumidos pela Contratada com teroeiros, ainda qr-re vincr-rlados à execução do presente

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros etn decorrência de ato da

Contratada, de seus empregacios, propostos ott subordinados.

CLÁT]SULA DECINIA _ DAS SANÇOES ADMINTSTRATIVAS
À contratacla, totai ou parciaimente inadimplente, serão aplicadas as sanções

previstas nos arligos. 86 e 87 da Lei lecleral n". 8.666193, a saber:

10.1. Advertência, nas iripóteses de execução irregular cle que não resulte preiuízo paraa

entrega.
10.2. Multa, que não excederá, cul seu totai, 20oÁ (vinte por cento) do valor do

contrato, nas hipóteses de inexecução, com oll sern prejuízo para a entrega.

10.3. Suspensão temporária de pai'ticipação em licitação e impedimento para contratar

coÍr a Administração do Estado cio Pará, por pl'azo não superior a 05 (cinco) anos, nas

hipóteses .de exectição irregulaL, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo paru a
entrega.
10.4. Declaração de inicloneidade parâ iicitar e contratar com a Adrninistração Púrblica,

enquanto percluraiem os seus moiivos detc'rrrrinanies ou até que seja promovida a

reabilitação perante a autoridacie que apiicou a penalidade, nas hipoteses em que a

execução irregular, os atrasos ou a ii-,c:iecução associem-se à prática de ilícito penal.

p*\
ã*.5e E

&*A.'P
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penaiidade de

cláusula, poderá ser aplicada de forma. isolada
demais.

PREFEITURA MUNICIPAL Dt! SANT A IZABEL DO PARÁ

PALÁCTO Nru}'ITCIPAI, CAI'. NOE DE CARVALHO
coMrssÃü PilttMANEr\TE DE LICtrTAÇÃO

multa. estabelecida no item 10.

ou cumulativamente oorn qualq e.iY

PARÁGRAFO SEGLINDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo,

suieitará a contratada ao pagamento da multa de 0,2oÁ ldois decimos por cento), sobre o

valor global do Contrato a oontar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As mLrltas previstas nesta cláusula não têm natureza

compensatoria e o seu paganrento não elide a responsabilidade da Contratada por dauos

causados a Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO A Contrarada esrará sujeita às penalidades tratadas lra

cláusula e parágralos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa iniustificada crt assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeio da contrataçáo de acordo corl as especificações tecnicas do

ato convocatório e com as pertinentes normas tecnicas.

c) Pelo atraso no início e conclusão c1a entrega.

d) Pelo descumprimento cle oualqLrer cias condições dispostas no presente Instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento:
1 1 . 1 .1 . Por ato unilaterai e escrito da Acln'linistração, nos casos enumerados na Lei 8.666193 .

11.1.2. Amigavehnente. por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo

procedimento administrativo, desde que iraja conveniênciaparaAdministração, ott

11.1.3. Judicialmente, nos termos da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No oarso de rescisão amigável, a parte que pretencler rescindir

o contrato comunicará sua intenção à oulra. por escrito.

pARÁGRAF{) SEGUNDO - Na hipotese do constiinte no 11.1.i. não haverá indenização

alguma a ser pago à Ccntratatia.

CLÁUSULA DIICIIUÀ SEGUNT}À ._ V[GE}{C{,/{
12.Í. O ptazo de vigência deste coiltraio será de rx (xx) Ineses, a contar da assinatura,

poclerrdo ser proiroga<io se a Lei 8.ór:6/93 a.ssiin o perrnitir, obsen,aclo a obtenção de preço e

condições mais vantajosos a Administr:rq:ãii.

CLÁUSUL A i} E,CIMA E, RC]L, TITA _ DA,[ E R.L. IITRIZAÇÃO
13.1. A CONTRAT'41'{TI1 não se ies;ironsabilizará por oontratos que tr CONTRAI'ADA
venha celebrar com teroeiros. cujas obngações serão cie sua exclusiva responsabilidade.

cLÁusuLA DucmvIA QUÂRTA - D.\ I'UBLICé,.ÇÃo
L4.7 - A publicação resumida deste contrato, no Diáiio Oficiai do Estado, condição

indispensá.,,el para sua eficácia, serii, i;riivideuçiada pela CON'[I{AT;\NTE, até o décinio dia

seguiute a sua assit-tatura.
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA_ DO FORO
15.1 - As partes eiegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estado dcr para

solução das dernandas decorrentes cieste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas

as cláusulas, as paries resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado

conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas)

testemunhAs, em 03 (três) vias «Ie idêntico teor.

Santa Izabel do Pará/PA, xxx de xxx de 2018.

PREFEITTIRÀ MUNICIPAL DE SANTA IZABF,LDO PARÁ _ PA
CONTRATANTE

EMPITI],SA
CONTRATADA

Testemunhas:
1).

2).

5oe.so]}l
'diNé

)1.! oxsY

/ t*'

oNo
\3.,
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