PARTI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO
E FINANÇAS
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO

N".

/2022.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARA PAEA EMPRESA VENCEDORA DO
CERTAME
através de

PAIIÁ, pessoa jurí-dic^a e-di-r.elt: Púlico'
O MUNICÍpIO DE SANTA IZABEL DO
MLINICIPAL CAP' NOE DE CARVALHO'
sua prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO
1060' cEP:
do Pará, na av' Barão do Rio Branco' N"'
nesta cidade de santa lzabeldo Estado
68790-000,comGNPJ:05.171.6991000l-T6,representaclo,nesteato',pelaSECRETARIA
com
"", inscrita no CNPJ/MF no XX'XXX'XXX/XXXX-XX'
MUNICIPAL ..............
CEP:XX'XXX-XXX'
sede ía """""""""""""""""""""'' ÍIo""'' bairro:
"""" brasileiro(a)' estado civil'
representada, nesta ato, pelo(a) senhor(a)
portador(a) da carteira de identidade no
inscrito(a) no CPF/MF no XXX.XXX.XXX-XX,
sito à"""""""""""""""""Ílo"''
xxxxxxX, expedido por .............., residente e domiciliado(a)
doravante denominada
estado do """"' CEP:XX'XXX-XXX'
bairro:....... cidade
no
""""""""""""" inscrita no CNPJ/MF
CONTRATANTE e a empresa
na cidade

xx.xxx.x»íxxxx-XX,

com sede

na

................no ....., bairro..............t.,

neste ato' pelo seúor(a)"'
de..,............., estado do........, represeutada,

no CPF/MF no xxx'xxx'xxx-xx'
nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a)
/ expedido por """"""""' residente e
portador(a) da carteira de identidade no XXXXXXX
domioiliado(a)sitoà...............:..................no...,bairro]...............1cidade..........r.....'estadodo........,
presente, observadas as
tem entre si, justo e avengado o
doravante denominada CONTRATADA,
vinculado ao Processo
e,subsidiariamente' pela Lei 8'666193'
disposições da Lei n' 10.52012002,
as
LICITATORIA pregão Eletrônico' mediante
MODALIDADE
xxxr2o22,
no
Administrativo
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
para XXXxxxxxxx'
objeto a contratação de empresa
1.1 o presente Instrumento tem por
no processo aclministrativo acima
quantidade e especificações constantes
conforme condições,
abaixo:
identiÍicado, de acordo com as especificações
de Santa lzab€l do

g:Í;"i,':.',.*:"llo",í:"51:3fál';3[],,o,
CEP:68.790-000

pará
santa,zabe, do
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PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO
PLÂIEJ:{'rYENT o E FINANÇAS
sECRF,TARu. vruxiõlpAl DE a.uvttNtstnn'çÃo'
õôrvussÁo PERMANENTE DE LICITAÇAo

DISCRIMINAÇÃO

como as
obedecerá ao estipulado neste contrato' bem
1.2 A,contratação citada na subclausula 1.1
disposições dos documentos adiante
técnicas, forma de execução enttega e as

I

especificações
transcriçáo, fazem parte integrante e complementar
enumerados, e que, independentemente de
deste, no que não o contrariem' São eles:
12022; TERMO DE REFERÊNCIA'
1.2.1. Processo
mesmas corldições contratuais os acréscimos
1.3 A CONTRATADA fica obrigad a a aceitar,nas
inicial attalizado do contrato'
ou supressões que se Íizerem, até25%odo valor
as
limites estabelecidos no item anterior' salvo
1.4 Neúum acréscimo poderá exceder os
legais, quando acordacla entre as partes'
supressões que poderão excede, os limites

Administrativo

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
CLÁUSULA SEGUNDA _ DA IIXECUÇÃO'
a partir da assinatura
'et
2.1 O f,
edecendoã normas do Instituto nacional de

;J

^ l*l+l-l^

íô^rrsq

metrologia,qualidadeetecnologia(INMETRO)edasABNTs:lq:i:::::ãoseadmitindorecusa

^

dapartedeste(s)emdecorrênciadesobrecarganasuacapacidadetécnica;
de acordo com as necessidades da
2,2 Osprodutos serão requisitados de forma parcelada,
secretaria;

a

2.3 O objeto cleverá
,vrqrr comercial, de segunda a sexta-feira
em horário
r"t tt .,,r
,.Í?uu pará
Coelho. no 1.200. Juazgiro. §anIa rz.aoet
e, excepcionalmente, aos sábaclo'

t doffi*iftriados'

o

lif'::::111";#"'#i:

::*^U:o^
poderá exceder e Drazo
do obj;to pela co-r.{TRATADA não
de compra;
apartit
de 15 (quinze) diaq qoiridos, contados
91oti3truão
licitação nos prazos, quantidades, especificagões

ã;';1"1r,rffi;;il;; ;;;;ga

2,4 Ofornecedor deveráentregar o objetodesta

o presente contrato e o integra
Termo de Referência do Edital que originou
horários de expediente;
ilã;o.ra.r,imente de sua trans*ição, em dias e
desta secretaria'
livre de quaisquer despesas por parte
2.s o objeto da licitação deverá ser entregue
como frete ou descarga e outros'

e termos dispostos no

DO RECEBIMDNTO
recebido(s):
3.1 O objeto desta licitação será(ão)

CLÁUSULA TERCETRA

-

b"Jtraã porr"*nle

de Licrtaçáo-- cPL
Santa lzabel do Pará
É^à., Ãt".io, da Republica, 1613, Triangulo'
CEP: 68.790-0oo
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'ECRETARLIffi
do
para efeito de posterior verificação da conformidade
3.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega,
e

proposta da empresa' especificações técnicas
objeto com as especificações constant", au
exigências editalícias.

do
conformidade com as especificações constantes
3.1.2 Definitivamentc, após a verificação da
partir do recebimento provisório e sua consequgnte
Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a
Definitivo assinado pelas partes'
aceitaç/ao,mediante a emissão do Termo
a entrega' acompanhamento e execução do
3.2, Caberá ao servidor, designado para fiscalizar
as
qualquer'material que não csteja de acordo com
contrato, rejeitar totalmente ou om parte,
determinar prazo de 60 (sessenta) dias para
exigências editalícias e contratuais, bem ,o*o
fora da especiÍicação e exigências editalícias'
substituição cro objeto da licitação eventualmente

CLAUSULA QUARTA

- DA GARANTIA

com o especificado no Termo de Referência'
4.1 Todos os serviços deverão ser de acordo
(Lei
4.2 A garantiadeverá ser conforme o CDC
-- ^-^,.^ adiciorrais
^,{:
ao orgão
serr,iço defeituoso, sem ônus
4.3 o fornecedor cleverá rcfazer qrralquer.
sobre o preço
multa, por hora de atraso' no valor de 5%
Demanclante no pfazo de 245s, sob penaie

8'078/90)'

do serviço a ser refeito.
o
produto/serviço devido a falhas / problemas'
4.4 Caso seja efetuada a substituição cle algum
definitivo do novo
nováinãnte a partir do momento do aceite
prav.ç) de garantiapassa a ser contado
objeto.

^

E REAJUSTE DO CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA-DO VALOR,DO PAGAMENTO
todas as
ó de R$ XXX (XXXXX compreendendo
5.1 O valor ordinario do presente instrumento
deste contrato'
;;o;r;;; r"ri"s air.r", I indir",os necessários à perfeitaao execução
disposto no Termo de Referência, com
aterão
5.2 A..-I*,.RATADA e o c.NTRATANTE se

observânciaqueopagamentoseráttealizado,noprazodeaté30diasapósofornecimentodobem
Banco:
'
ã; *dem bancaria em conta corrente da contratada,
;; il;ffi;;i;
mesmas
as
mantidas
quando
- concorrido
' qual não tenha
Agência: I : : . , Conta Corrente ÍIo
paruo
o
i*ptditi"
fut"
*ro ,* fru;,
conclições ioi.iui, d, tã-ilitpÇão e

cLÁusuLA sExrA - DA DorAÇÃo 9RÇ1MENrÁRIA correrá à conta das
deste Contrato
6.1 A despesa com a execução do objeto'
Orgamentárias consignadas

Dotações

:

Natureza da DesPesa:

PT

de Santa lzabel

Eillm".'Aurii:fii5li8fil'; Íà,ro, santa'|zaber do Pará
CEP: 68.790-000
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PREFEITURAMUNICIPALDESANTAIíZ^F/ELDoPARí. E FINANÇÀs
Pt{IE+rYENro
sECRETÀRu, nnuxiõipAl DE .luvrmr§iuÇÃo'
LICITAÇAo
õóúissa'o PERMANENTE DE

CoNTRATO
CLÁUSULA SÉTIMA -DA FISC ALTZLÇÃúO Do
portaria específica ou outro ato administrativo
7.1 A Secretaria demandante irá designar, mediante
para Íiscalizar o fiel cumprimento do
congênere, unr servidor público desta Municipalidade
pactuado neste contrato.

CLÁUSULA

DAS oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E

oITAvA

DO

CONTRATANTE
8.1 Caberá a CONTRATANTE:

deverá:
da Lei no 8.6661g3,a cONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância
desde que cumpridas
g.1.1 Efetuar o pegamento devido pelo fornecimento cro objeto contratual,
presente contrato'
todas as formaliclades e exigências do

8.1.2R'ecebero(s)objeto(s)desteContratonascondiçõesavençadas;
e responsabilidade da contratada;
8.1,3 Fiscalizar ocumprimento das obrigações
do Contrato;
g.1.4 Dar a contratada as condições necessárias para regular execução
da empresa CoNTRATADA às
g.1.5 permitir acesso aos clnpregados, devidamente identificados,
ao objeto,
para fornecimento do objeto contratual, referentes

coNrnaiaNrE
quando necessario;

dependências da

1- _--- ^ ^^^^ri^i+aÁne pelos empregados
a ser solicitados
g.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham

da CON

IRATADA;

S.l.TEmitir,porintermécliodoservidordesignado,relatóriosobreosatosrelativosàexecuçãodo
e fiscalização da
especial quanto ao acompanhamento
em
firmado,
ser
a
vier
que
Contrato
CONTRATADA.
rnetência do servidor designado para
8.l.8Asclecisõeseprovidênciasqueultrapassamacompetênciadoservid
em tempo

;.ur.áo

ffiã;r;;;;;rr","

ser solicitadas ao Gerente da

coNTRATANTE'

hábil, para aadição das mediclas convenientes'
8'2' cabetâa cONTRATADA:
g.666rg3,do contrato
às dis posições da Lei
ô.u"ia à .'NTRATADA, além do cumprime,to
ao f'ornecimento
assinado com a

CoNTRATANTE,

peftinentes
e das disposições reguramentares

do objeto contiatual:

contidas no termo de
conformidade com as exigências
8.2.1. Fornecel o objeto contiatual de
e ata
referência
'i.i.i.
subc)ontratar em até 30% dovalor;
i",rrutar diretamente o contrato, permitindo-se

aderida'

S.2.3.ManternocursodoContrato,ascondiçõesdehabilitaçãoequalificação,queensejaranrsua
55' VIII' da Lei n'' 8'666193;
contratação, nos termos clo artigo

de Sãnta lzabol do

EIIITí:"?,1TfHffif,*:i3''íh:[5'ro'
CEP: 68.790-000

santa rzaber do PaÍá
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PLANEJAMENT6
5ECRETARIA MUNiõIPAL DE AtüiNisrn.q'çio,
LICITAÇÂO
DE
CoMISSAO rnnulxrNTE

por todas as despesas decorrentes do
8.2.4. Responder, em relaçãO aos seus empregados,

contrato;

fornecimento do objeto do
a CONTRATANTE ou a terceros'
8.2.5. Responder pelos dalos causados diretamente
clo objeto contratual, não excluindo ou
deco*entes de sua curpa ou dolo, quando do fornecimento
ao acompaúamento pela PMSIP;
recluzindo ,rrn r"rporrrabilidade à fiscalização ott
seja qual for' desde que praticada por
8.2.6, Arçarcom despesas decorrentes de qualquer infração
contratual' ainda que no recinto da

-

seus técnicos durante do fornecimento O" objeto
CONTRATANTE;
S.2.T.Responderpelocumprimentodospostuladoslegaisvigentesdeâmbitofederal,estadualou
de todas as obrigações estabelecidas
municipal, bem ainda, urr.guru, os direitos e'cumprimento
pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
do objeto contratual;
8.2.8, Ze|arpela per.feita.execugão no fornecimento
dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas'
8.2.9 Prestar o fornecimento do objeto contratual
pela boa técnica, normas e legislação;
em observância às recomendações aceitas

do representante da CONTRATANTE'
8.2.10 Atender prontamente quaisquer lxigências
inerente ao objeto da licitação;
de caúú., urgente e
il.ii aá*uni"* "coNinq'TANTB, por escrito, qualquer anormalidade
prestar os esclarecimentos julgados necessários ;
e obrigações sociais
g.2.r2Assumir u ,.rponrábitiauae por toclos os encargos previdenciários
ptôpúa'vez
em vigor, obrigando-se a saldá-las na época
trúalústa
r".ár
;;.ffi;"L-tJr*
nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
que os seus emptegados não manterão

8,2.|3Assumir, também,

^

providências e obrigações estabelecidas
a responsabilidade por todas-as

forem vítimas
trabalho, quando, em ocorrência da espécie'
na legislação específica de acidentes do
que acontecido
contratuar ou em conexão com era, ainda
os sôus empregados na entrega do objeto
nas dependências da

CONTRATANTE;

ou penal relacionados ao
g.z.l,.Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível
fornecimento do objeto contratual'

;";ffiuá;

ài,dJ;

e comerciais;
res-ponsauilidade pelos encargos fiscais

g.2.l6Execularfielmenteoobjetocontratado,deacordocomasnormaslegais'verificandosempre
a proposta apresentada
o fornecimento em confonnidade com

o seu bom d.rrrrpffir.utirLao
e as orientações da CONTRATANTE'

da contratada, com referência aos encargos
_
PARTIGRAFO PRTMEIRO A inadimplência
seu pagamento a
náo transfere a responsabilidade do
anteriores
condições
nas
estabelecidos
ruzáo pela qual a GoNTRATADA
.'NTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual,
passiva, para com a
víncutã oe soridariedade, ativa ou
renuncia .*rr.rru*";i;- ã orriquer
CONTRATANTE;

bo]r'ittaã p"rrrh"nta de Licitação - cPL

Hjüíãfu;';;C"p,uti"", loio'
CEP:68.790-000

rti'nsulo' santâ

lzabol do

Pará
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sECRETARTAüüN:SfrliJBtBr#ffiâfi t?IL+illâH*'oEFTNANÇAS
responsabirizar-se-át por quaisquer danos
profissionais ou prepostos' inclusive por omissão destes'
pessoais ou materiais causaclos por seus
a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidaria
a GoNTRATANTE ou a terceiros, isentando

pAnÁcnq.Fo SEGUNDO - A CONTRATADA

ou subsidiária.

*ARí.GRAFO TERCEIRO

disposições do código de
- A CoNTRATADA se sujeita às de
setembro de 1990'

proteção e Defesa do consumidor, instituído pela Lei no 8'078, de 1t

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
da boa
seus os riscos e as despesas decorrentes
9.1 - A Contratada assume como exclusivamente

forma do processo ricitatório. Responsabilizade seus empregados' prepostos ou
se, também, pela idoneidãdá e pelo comportamento
qut sejam causados a Contratante ou a terceiros'
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízo,

na
e perfeita execução das obrigações contratadas,

no prazo máximo

pAru(G.RAFo PRTMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a contratante
pena de
notiÍicação administrativa à contratada' sob
de 48 (quarenta e oito) hofas, contadas de
o valor do Contrato' por dia de atraso'
multa de o,2oÁ(clois décimos por cento) sobre

ou
responderá por quaisquer ônus, direitos
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não
obrigaçõesvinculadasàlegislaçãotributária,trabalhista,previdenciáriaousecuritária,e
cujo cumprimento e responsabilidade caberão'
decoffente dà execução d6 presente contrato,
exclusivamente, à Contratada'

a

PARÁGRAFO TERCEIRO

- A Contratante não responderá

por quaisquer compromissos

presente contrato,
ainda que vinculados à execução do
assumidos pera contratada com terceiros,
de seus
terceiros em decorrê,cia de ato da contratada'
bem como por qualquer dano causado a
empregados, propostos ou subordinados'

CLÁUSUIADÉCIMA-DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

aplicadas as sanções previstas nos artigos'

serão
À contratad a,totalou parcialmente inaàirnplente,
saber:
86 e 87 da Lei federal n" ' 8'666193, a
paru a entrega'
inegular de que não resulte prejuízo
10.1 Advertência, nas hipóteses de execução
do contrato' nas
total, 20% (vinte por cento) do valor
10.2 Multe, que não excederá, em seu
prejuízo parua entrega'
hipóteses de inexecução, com ou sem
com a
em licitação e impedimento para contratar
participaçao
de
temporária
10.3 Suspensão
cle
pará, poÍ prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses
do
Estado
do
Adrninistração

exeouçãoirregular,atrasosouinexecugãodequeresulteprejuízoparaaentrega.
10.4DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitarecontratarcomaAdrninistraçáoPública,enquanlo
perante a
ou até que seja promovida a reabilitação
determinantes
*otivos
,.,r,
o,
perdurarem
uu r (
PreÍeitura iMunlcrpal de Sanla lzaucr
ôorii.ao Permanenre de LicltSg:o---g1!.

E:[]";ff 1,.'il: à1p",ülà.iãiãi'iã"suro'
CEP: 68.790-000

santa rzaber do Pará
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a
em que a execugão irregular' os atrasos ou
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses
penal'
inexecução associem-se à prática de ilícito

no item
*ARÁGRÁF' *RIMEIR' - A penalidade de murta, estaberecida

10.2. desta cláusula,

com qualquer das demais'
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente

do prazo, sujeitará a
- o cumprimento da obrigagão prestado fora
sobre o valor global do

,ARÁGRAF.

'EGUND,
da multa de 0,294'(dois décimos por cento)'
contratada ao pagamento
Contrato a contar «lo vencimento daquele

nesta cráusula não têm natureza compensatória

*ARÁGRAF. TERCEIRo - As murtas previstas

eoseupagamentonãoelidearesponsabilidadedaContratadapordanoscausadosaContratante.
tratadas na cláusula e
Contratada estará sujeita às penalidades
que se seguem:
parágrafos acima, principalmente, pelos motivos
Contrato'
ul f'.tu recusa injustificada em assinar o
do ato
de acordo com as especifrcações técnicas
corúratação
da
objeto
do
entrega
não
Pela
b)
técnicas'
convocatório e com as pertinentes normas
entrcga'
c) Pelo atraso no início e conclusão cla
no presente Instrumento'
àípJ" descumprimento de qualquer das condições dispostas

PARÁGRAFO QUARTO

-

A

RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA
1

instrumento:
1.1 Poderá ser rescindido o presente

casos enumerados na Lei 8'666193'
11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administraçáo,nos
partls, reduzido a termo no respectivo procedimento
ll.l.2Amiga,elmente, por acorclo entre as
ou Judiciarmente, nos termos
desde que haja conveniência para Administração,

admi.istrativo,
da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

-

que pretender rescindir
No caso de rescisão amigável' a paúe

o

por escrito'
iontrato comunicará sua intenção à outra'
algUma
a
\r^ L:-r
do constante no| 1 1 .1 .1 náOhaVetâindeniZaçãO
^ÍÍrÍnÍ\ -Nphipótese
PARÁGRAFO SEGUNDO
a ser Pago à Contratada'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

l2.l o

- YIGÊNCIA

de
prazode vigência deste contrato será

xx/xx/xxXX

a

xx/xxD«XX poàendo

xx (xx) meses'

ou seja de
l-.ei. 8'666193 assim o permitir'

a contar da assinatura'

ser proÍrogado se 1

"u'',,,a",out.nçaoa.preço".ondiço"smaisvantajososàAdministruçdo.

::"Í,'*:i"";'lit"Xi,*:i8,'áh,
CEP: 68.790-000

f à,,o,san,a,zabe,dopará
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clÁusul,a »ÉctltA

TERCEIRA

-

DA TDRcnrnrzaÇÃo

I3.IACoNTRA,IANTEnãoseresponsabi|izaráporcontratosqueaCONTRATADAveúa

serão de sua exclusiva responsabilidade'
celebrar com terceiros, cujas obrigações

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
condição indispensável para sua
|4.1 A publicação resumida deste contrato, no Diário oÍicial,
até o décimo dia seguinte a sua assinatura'
efrcâcia,será providenciada pela GONTRATANTE ,
CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

pará para solução das
rzaberdo pará, Estado do
As partes eregem o Foro da cidade de santa
as cláusulas' as
E, por assim estarem de acordo com todas
dernanclas decorrentes deste Contrato'
o qual, depois <le lido e achado conforme' vai
partes resolvsm celebrar o pfesente contrato,

r5.r

assinadopelosrepresentantesclaspartes,em03(três)viasdeidênticoteor.
Santa lzabeldo Pará, xx de xxxx de202Z

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX
CONTRATANTE,

^

EMI'RESA
CONTRATADA

*f "iri,*:íru
CEP: 68.790-000

ffi ll 1iíl3l;3 ih,

o, s anta za ber
I
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