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ESTADO DO PARÁ
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CONÍRATO N" «NUMERO DO CONTRAÍO»

O(A) «NOME DA CONTRATANTb). neste olo denominodo CONÍRATANTE. com sede no «ENDERECO DA CONTRAÍANTb,,
inscíto no CNPJ (Mt) sob o n" «CNPJ_DA_CONTRATANTE». representodo pelo(o) Sr.{o) «NOME_RESP LICITACAO».
«CARGO RESP LICIACAO». porlodor do CPF n" «CPF RESP LICITACAO». residente no «ENDERECO RESP_LICITACAO», e de
oulÍo lodo o firmo «EMPRESA_CONIRATADA»., inscrjlo no CNPI (MF) sob o n' «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estobelecido ô
«ENDERECO_CONTRATADO», dorovonte denominodo simplesmenle CONTRATADA, nesle olo represenlodo pelo Sr.(o)
«NOME REPRESENTANTE», residenle no (ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO». portodor do(o)
(RG_CPt_REPRESENT_CONÍRAÍADo)), iem enire si juslo e ovençodo, e celebrom o presenle lnsirumenio, do quol sõo poíes
iniegrontes o Editol do Pregôo n'«NO tICITACAO» e o proposlq opresentodo pelo CONTRATADA, sujeilondo-se CONTRATANTE
e CONTRATADA ôs normos disciplinores do Lei n' 10.520/02 e do Lei n" 8.óóó193, medionte os clóusulos que se seguem:

cúusuta PRm EnÂ - Do oBJEÍo

l. O presente ContÍolo lem como oblelo «OBIEIO_CONTRATADo,T

«ÍTENS,CONTRATO» 
,

cúusut^ SEGUNDA - Do VatoR Do coNTtÂTo

l. O volor desie conlrolo, édeR$«VALOR CONTRATADOT, (irvA'LOR EXTENSO CONTRATADO»)

2. Os quonliiollvos indicodos no Plonilho de tormoçõo de PreÇos conslonle do proposlo opresentodo pelo CONTRATADA no
Pregôo «NO LICITACAO» sôo merqmenle estimotivos, nõo oconeiondo à AdminislroÇôo do CONTRATANTE quolquer
obÍ'|goçoo quonto o suo execuiÕo ou pogqmeóto.

ctÁusuLa rtncttnl - Do aMpaRo tEGAI

l. A lovroluro do presenle ConiÍoto d*oÍre do reolizoçôo do Pregôo n' «NO_I!CIÍACAo}I, reolizodo com fundomenio no
tei n' 10.520, de l7 de julho de 2002, no Lei n" 8.óóól93e nos demois normos vigenfes.

crÁusur.l eulnn - DA ExEcuçÂo Do coNÍRÂTo

l. A execuÇÕo desle Conlrofo, bem como os cosos nele omissos regulqr-se-Õo pelos clóusulos controluois e pelos preceitos de
direito público, oplicondo-se-lhe5, supletivomenle, osprincípios do Teorio Gerol dos Controlos e qs disposiÇÕes de direilo
privodo, no formo do orligo 54, do Lel n'8.óóó193 combinodo com o inciso Xll do ortigo 55 do mesmo dipiomo legol.

cúusur.a eurNra . DA vrcÊNcrA E DA EfrcÁclA

l. O prozo de vigêncio desle Conlroto teíó início em «DATA lNlC VIG-CONTRATOT eíinguindo-se em
«DATA_FINAL VIG CONTRATO», com volidode e eficócio legolopós o publicoÇõo do seu extrolo, tendo início e vencimenio
em dio de expedienle, devêndo-se excluir o primeiro e incluk o último.

cúusut sExrA - Dos ENcARcos Do CoNTRATANTE

l. Coberó oo CONTRAIANÍE: 
.

l.l - peÍmitiÍ ocesso dos empÍegodos do CONTRATADA às dependênciqs do CONTRATANÍE poro o enlÍego dos
proilulo5:

1.2 - impedir que.ierceiros Íornáçôm os produlos objelo deste ContÍqlo;

1.3 - prestoros ihlormoÇôes e os escloÍecimenlos que venhom q sêr solicltodos pelos empregodos do CONTRATADA;

1.4 - devolveÍ os produios que nôo oplesentorem condiçôes de serem consumidos;

1.5 solicitqr o lroco dos pÍodulos devolvidos medioÀle comunicoçào o ser feito pelo de Almoxorilqdo;

ir;:Hj
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I .ó - solicilor, por iniermédio. de Autorizoçõo de Fornecimenlo expedido pelo ServiÇo de ehàiôrilodo, o
fornecimento dos pÍodulos objelo desle conlrolo;

1.7 - comunicor ô CONTRATADA, quolquer iÍreguloridode no tornecimento dos produlos e intenomper imediolomenle
o fomecimento, se for o coso.

c[ÁUsUTÂ SÉTI,\AA. oos ENCARGOS OA CONIRÁTADA

ol solóÍios;

b) seguÍos de oc'rdenles;

c) toxos, imposlos e conlÍibuições;

d) indenizoções;

e) vol€s{eÍeiÇõo;

f) vàbsj.onspoíte; e

g) outros que poívénluÍo vênhom o ser criodos e eÍg'Eos pelo Govemo

l.2, monler 05 seus empregodos suieilos ôs normos disciplinores do CONTRATANTE, porém sem quolquer vínvulo
empregolicio com o ó,9ôo;

t.3 - monier, oindo, os seus empregodos idenlificodos por crochó, quondo em Íobolho, devendo substiluir
imediolomenle quolquer um deles que seio consideÍodo inconveniente ô boo ordem e às normos disciplinores do
CONTRATANTE:

I .4 - respeitor os normos e procedimentos de cóntrole e ocesso ôs dependêncios do CONTRATANÍE;

1.5 , responder pelos donos cousodos diretomente à Administroçôo do CONTRATANTE ou o ierceiros, decoÍentes de
suo culpo ou dolo, duronle o foÍnecimento do produto, nõo excluindo ou reduzindo esso responsobilidodê o fiscolizoÇÕo ou o
ocomponhomenlo pelo CONTRATANTE;

t.ó - responder, oindo, porquoisquer donos cousodos diretomente o bensde propdedode do CONTRATANÍE, quondo
esses tenhom sido ocosionodos porseus empregodos duronte o íomecimento do produlo;

t.7 - eÍeluor o enlrego do produlo objelo do AuioÍizoçõo de Fomecimenio, de ocordo com o necessidode e o
inleresse do CONTRATANTE, no pÍozo de 3 (três) dios úleis opós o Íecebimento do Autoíizoçõo de FoÍnecimento expedido pelo
do ServiÇo de Almoxoífodo:

1.8 - eÍeluoí o troio do5 produlos considerodos sem condiÇôes de consumo, no prozo móÍmo de 24 {vinte e quotro)

horos, conlodo5 do recebimenlo do comunicoÇÕo expedido pelo Seíviço de AlmoxoriÍodo;

1.9 - comunicor oo Serviço de AhàxoÍifodo do CONTRATANTE, por escrito, quolquer onormolidode de coróleí
urgenle e preslor os esclorecimentos que lulgor necessório; e

l.lO - o obrigoçÕo de monler-se, duronle lodo o execuÇõo do controto, em compotibifddde com os obrigoçôes
ossumidos, lodos os condiÇões de hobilitoÇõo e quolilicoçóo exigidos no Pregôo no «NO-LICITACAO».

c[ÁusutA orrava - DAs oBRIGAçôES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

L À CONTRATADA coberó, oindo

l.l - ossumir o responsobilidode por lodos os encorgos previdenciórios e obÍigoções sociois previslos no

sociol e irobolhistq em vigor, obrigondo-se o soldólos no époco pÍóprio, vez que os seus empregodos nôo montêrõ
gisloçôo
nenhumo

vinculo empregoticio com o CONÍRATANÍE;

1.2 - ossumir. lombém, o responsobilidode por todos os providêncios e obÍigoÇões estobebcidos no legisloçõo

específlco de ocidenles de irobolho, quondo, em oconêncio do espécie, loíem vítimos os seus empregodos quondo do

Íornecimenlo do produlo ou em conexÔo com ele, oindo que oconiecido em dependêncio do NTRAÍANTE:
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l. Cqberó ô CONÍRATADA: '
a"

l.l - responder, em retoçoq oos seus empregodos, por todos os despesos decorÍentes dos serviÇos, tois como:
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1.3 - ossumir todos os encorgos de possível demondo lrobolhislo, civil ou penol, relocionodos oo forneclmento do
produlo, oÍiginoriomenie ou vinculodo por prevençõo, conexõo oLiconlinêncio: e

1.4 - ossumiÍ, oindo, o responsobilidode pelos encorgos fiscois e comerciois resullonles do odjudicoÇõo deste
Controto.

2. A inqdimplêncio dq CONTRATADA, com referêncio oos encorgos estobelecidos no ilem onterior, nôo tronsfere q
responsobilidode poÍ seu pcigomenlo à AdminislroÇÕo do CONTRATANTE, nem poderó oneror o objelo desle Controlo, rqzôo
pelo quol o CONTRATADA renunciq expressomente q quqlquer vinculo de solidqriedode, qlivo ou possivo, poro com o
CONIRATANTE,

crÁusur.l l.roxl - DAs oBRrcAçÕEs cEnÁs

l. Deveró o CONTRATADA observor. iombém, o seguinte:

l.l - expressomente proibido o "conlroloÇôo de servidor perlencenle oo quodro de pessool do CONTRATANTE
duronie o vigêncio deíe Conlroio; :

1.2 expressomente proibidq, o veiculoÇôo de publicidode ocerco desle Conlrolo, sqlvo 5e houver prévio
outoÍizoÇõo do AdministÍqÇôe do CONÍRAÍANIE; e

1,3 - vedodo o subconlroloçõode oulro empreso polo ofornecimento do píoduto objeto desle Controto.

crÁusuLl oÉcrrrm - Do acoMpaNHAMENÍo E DA Írscar.rzaÇÃo

l. Esle conlrolo seró ocomponhodo e fiscolizódo por servidor designodo pô'io esse fim, represeniondo o CoNTRATANTE,
permil'rdo o conlroioçÕo de lerceiros poro ossisti-lo e subsidió-lo de informoções perlinentes o esso ot.ibuiçÕo.

2. As decisões e providêncios que ullropossorem.o compeiéncio do servidor designodo poro esse fim deverôo ser solicitodos
o Auloridode Competente do(q) CONTRATANTE, em tempo hóbil porq o odoçôo dos medidos convenientes.

3. A CONTRATADA deveró monter preposto, oceiio pelo Administroçqo do CON{RATANÍE, duronle o período de vigênciq do
Conlroto, porq representó-lo odminislrotivomente sempre que for necessório.

L A otesloçõo dos loluros co[espondentes oo Íornecimento do produto coberó oo CheÍe do Serviço de Almoxoífodo do
CONTRATANTE, ou o outro servidor designodo porq esse fim.

cúusur.l oÉcrrnrl sEGUNDA - DA DEspEsa

l. A despeso com o fornecimenlô do produto de que troto o objeto, estó o corgo do dofoÇôo orçomenlório
«DOTACAO ORCAMFNTA_VALOR».

tw xi

"l'/

crÁusura DÉcrMA TERcETRA - Dô pacAmEirro

l. A CONTRATADA deveró opÍesenlor nolo lhcol poro liquidoÇõo e pogomenlo do despeso pelo CONTRATANTE, medio
ordem b'oncório creditodq em conlo conenle ou cheque nominol oo Íornecedor no prozo de l0 (dez) dios conlodos
opresenloÇôo dos documentos junto oÍo) CONTRATANTE.

5. Nenhum pogomenioseó efétuodo ô CONTRATADA enquonio pendente de liquidoÇÕo quolquer qÇôo finonceiro,

sem que isso qere direito à olleroçÔo dos preços, ou de compensoçôo finonceiro por otroso de po nlo

do
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ctuÁsu[a oÉcrm.n pnrmrrna - DA AÍEsrAÇÃo

2. poro efeilo de codo pogomentó, o noto frscol ou Íoturo devêró eslqr ocomponhodo dos guios de comprovoÇõo do
reguloridode fiscol poro com o SeguÍidode Sociol (INSS), o Fozendo Federol, fstoduol e Municipol do domicflio ou sede do
CONTRATADO e o FGTS, em originol ou em fôtocôp'ro qutentiÇodo.

3. O CONTRATANTE reservo-sé o dkeilo de recusor o pogomento se, no olo do qlestoÇÕo, os produtos.Íomecidos nôo esliverem
em peíeitos condiÇões de cànsumo ou em desocorqo com os especificoÇões opresentddose oceilos.

4. O CONIRATANTE podêró dêduziÍ do monlonte o pogqr os volores conespondentes o mullos ou indenizoÇÔes devidos pelo

CONTRATADA, nos lermos deíe Conkoto.
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ó. Nos cosos de eventuois olrosos de pogomento, desde que o CONTRATADA nôo tenho conconido de olgumo Íormo poro
tonlo, flco convêncionodo que o loxo de compensoÇÕo finonceiro devido pelo CONTRATANTE, entÍe o doio ocimo reÍerido
e o conespondenlé oo efelivo pogomento do porcelq,'ser o seguinle:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encqrgos morolórios;

N = Número de dios entre o doto previslo poro o pogomenlo e o do eÍelivo pogomento;

VP = VoioÍ do poÍcelo o seÍ pqgo.

'= hdice de compensoçõo ílnqnceiro = O.OOOIó44, ossim opuÍodd:

= (tx)
Jó5

| = (ó/100)
3ó5

l= 0.0001ó44

TX = Percenluoldo roxo onuol = ó%.
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6.I A compensoÇõo flnonceiro previslo nesto condiçôo seró incluído em foluro o ser opresentqdo posteriormenle

cúusuta DÉc ,lÁ euAnTA - DA atTERAçÃo Do coNtRÂTo

L Este Conlroto poderq ser qlidrodo nos cosos previstos rio orl. ó5 do Lei8.óóó193, desde que hojo interesse do Adminislrqçóo
do CONTRATANTF. com o opresentoçôo dos devidos iustiÍlcolivos.

l. No inleresse do Adminiskoçôo do CONTRATANTE, o volor lniciol oiuolizodo deste ConÍrolo poderó seÍ qumentodo ou
suprimido oté o limiie de 25% {vinte e cinco por cento), conforme disposlo no ortigo ó5, porógrofos 1ô e 2, do Lei nô 8.óóól93.

2. A CONIRATADA fico obrióodo o oceilor nos mesmos condiÇôes licilodos 05 ocréscimos ou supressões que se ftrerem
necessórios, olé o limite oro previslo, colculodo sobre o vqlor o ser conlrotodo.

1.2 - multo de to%'ldez por cenlo) sobre o volor tolol deste Controto, no coso de inexecuÇõo lolol, recolhidq no
prozo de l5 Íqulnze) dios corridos, conlodo do comunicoçoo oticiql;

1.3 - multo de 0,5% (cinco décimos por cenlo) por dio de qtroso e por oconêncio, oté o móximo de l0% (dez por
cento) sobre o voloÍ to-tol deíe Conlroto, quondo o CONTRATADA, injustificodomenle ou por motivo nÕo oceiio pelo
CONTRATANTE, deixqr de qlender totolmenle à soliciloÇào ou ô AutorizoÇoo de Fornecimenio previslos nos 5ubitens 1.7 e 1.8

do Clóusulo sélimo desle Controlo, recolhido no prozo móximo de l5 {quinze} dios, contodo do comunicqÇôo oficiol;

1.4 multo de 0,3% (três décimos poi cenlo) por dio de oÍoso e por oconêncio, olé o móximo de l0% (dez por cento)
sobre o volor totol desie Conlroto, quondo o CoNTRATADA, injustificodomente ou por motivo nôo oceito pelo CONTRATANTE,

otender porciqlmenle ô soliciloÇôo ou ô Autonzoçôo de Fornecimento píevistos nos subiiens t.7 e 1.8 do Clóusulo Sétimo desle
Controto, recolhido_no prozô móÍmo de l5 tquinzel dios, contodo do comunicoçÕo oficiql;

1.5 - suspensóo lemóoróÍio de poÍticipoÍ em liciloçôo e impedimento de contÍotor com o
«UNID_GEST», por oté 2 (dois) onos

iniskoçõo do do(o)

os - Pará

cr.Áusur.l DÉcrláA eutNTA - oo auMENro ou suprEssÃo

3. Nenhum ocrêscimo ou supressôo poderó exceder o limite estobelecido nesto clóusulo, solvo os supressÕes resultonle de
ocordo celebrodo enlre os porles controlontes. /,h
cúusuu oÉcrnirl sExra - oas pENAr.roaDEs </L'

lO
l. Pelo inexecuçõo totol ou porciol de;te Controto, ou pelo descumprimento dos prozos e demqis obígoções ossumidos, o
AdministÍoÇóo do CONTRATANTE poderó, goÍonlidq o prévio deÍe5o, oplicoÍ ô CONTRATADA os seguinles sonções:

l.l - odvertênc-io;
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2. Ficor impedido de licilor e de controtor com o AdministroÇõo Público, pelo prozo de olé 5 Ícinco) onos, gorontido o diÍeito
prévio do citoÇõo e do omplo defeso, enquonlo perdurorem os motivos delerminonles do puniÇôo ou 01é que seio promovido
o reobililoÇõo peronle opóprio outoÍ'rdode que oplicou o penolidode, o CONTRATADA que:

2.1 - ensejqr o retordomento do execuÇôo do obleto deste Cont.qto;

2.2 - nõo monliver o proposto, inluslificodqmente;

2.3 comporlor se de modo inidôneo;

2.4 - iizer decloroÇoo tolso;

2.5 - comeler froude fiscol:

2.ó - folhor ou Íroudor ng execuçõo do Conlrolo;

2.7 nào celebÍoÍ o conlrolo;

2.8 - deixoÍ de entregor documentoÇÕo exigido no certqmej

2.9 - opresenlor dócumentoçõg Íolso.

3. Além dqs penolidqdes ciloóos, o CONTRATADA ficoró suleito, oindo, oo concelomenlo de suo inscriçÕo no Codqsko de
Fornecedores do CONTRATANTE e, no quê couber, às dernqis penolidodes referidqs no Copitulo lV do Lei n." 8.óóól93.

4. Comprovodo impedimento ou reconhecidq lorÇo mqior, devidomente justificodo e oceilo pelo Àdministroçõo do
CONTRATANTE, em reloÇôo o um dos evenlos onolodos no ilem 2 deslo Clóusulo, o CONTRATADA ficoró isento dos penolidodes
mencionodos.

5. As sqnÇôes de odvertêncio e de im'pedimento de licilor e conlrolor com o AdminisÍroçÕo do CONTRATANTE, poderõo ser
oplicodos à CONTRATADA junlomente com o de multq, descontondo-o dos pogomentos o serem eJeluodos.

cúusurA DÉcMÂ símÂ - DA REscrsÃo
l. A lnexecuçÕo tolol ou porciol do Contrôio ensejo o suo rescisõo, conforme disposto nos ortigos 77 o 80 do Lei n' 8.óóó193.

2. A rescisõo do ConÍoto poderó 5eÍ

2.1 - determinodo pôr olo unilolerol e escrilo do AdminiskoÇoo do CONÍRATANTE, nos cosos enumerodos nos incisos
I o Xll e xvll do ortigo 78 do Lei mencionqdo, notificondo-se o CONTRATADÁ com o ontecedêncio mínimo de 30 (trinto) dios;

2.2 - omigóvel, por ocoÍdo entre os porles, reduzido o termo no processo do liciioçõo, desde que hojo conveniêncio
poro o AdministroÇÔo dd coNTRATANTE:

2.3 - judiciol, nos lermos do legisloçõo vigente sobre o molério

3. A rescisôo qdministrolivo ou omigóvel deveró seÍ precedido de outoÍizoçÕo escnlo e Íundomenlodo do oulonbode
compelenle.

3.1 - os cosoi de reséisOo confroiuolierao formolmente molivodos nos outos do processo, ossegurodo o conlroditóÍio

clÁusurA DÉctMÂ orÍava - oa vrNcurAÇÃo Ao EDtTAt E À pRoPbsÍA DA coNTnaÍaDA

t. Esie Conlroto Íico vinculodo qos iermos do Pregôo n" «NO_[|C|TACAo),, cujci reolizoçôo decone do ouloÍizoÇÕo do
«NOMF RtSP LICITACAO», e do proposio do CONrRATADA.

o)

L As queslões decorrenies do execuçÕo deste lnslrumento, que nào possom 5er dirimi.dos odminislrolivqmente, serõo
processodos e iutgodos no FoÍo do Münicípiô de «CIDADE», com exclu5óo de quolquer outro por mois privilegiodo que seio.

e formo, poro que
e CONTRAÍADA, E
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cúusutA DÉcrMA NoNA - Do ÍoRo

-"_F1Àu{à\) ?\< í\

,,.ffi,d

E, poro lirmezo e volidode do q;e Íoi p;ctuôdo, lqvrou:se o presente Controto em 3 (lrês) vios de igugrreor
surtom um só efeito, à5 quois, deóois de lidos, sôo ossinodos pelos representonles dos porle, CONTRI,/AME
oêlos lestemunhos oboixo. /\./

\./
\



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no. 05. I 3í. I 80/0001 -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

«CIDADE». «UF_MUNICIPIO», (iDATA DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATA NTb)
CNPJ{MF) «CNPJ DA_CONTRATANTETT

CONTRATANTF o-hü
-§

tJ N/à^
."r\
ú
()

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF-CNPJ CONTRATADO»

CONTRATADO(A)

Íestemunhos:

2
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL OE OBIDOS
CNPJ/MF n": 05.131 180/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO V
nrúçÃo oos r,rur,rrcreros

PtEGÃo EIEIRôNrco (sRP) No ...-/

RELAÇÃO DOS MUNrCÍprOS neCtOletS
Os Microempreendedores lndividuois - MEl, Microempresos - ME e Empresos de Pequeno Porle - EPP sediodos nos Municípios
oboho relocionodos serôo considerodos Empresos Locois ou Regionois poro efeito do Art.48, § 3 do tei Complemenlor n"
123/2OOó, com o obietivo de incenlivoro desenvolvimenlo locol, poderõo usuÍÍuirdo pr'roridode de conlrotoçõo pelo Prefeituro
Municipol no Limite de lO% (dez por cenlo) ocimo dq melhor pÍoposlo, desde que o pÍoposlo vencedoro no fose de lonces
nôo sejo de empreso sediodo nos municipios do Íeloçôo oboixo:

Municípios Pertencenles o MesorÍegiõo do Bqixo Amozonos:

Foro

Juruti

Obidos

oÍixirninó

Tenq Sonlo

Alenqueí

BelterÍo

Curuó

Mojur dos Compos

Monie Alegre

Plocos

Proinho

Sontorém

Almeirim

Porto de Moz
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