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O(A) «NOME-DA-CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na

«ENbER-ECO óe_C-OVf neraNTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o n" «CNPJ_DA_CONTRATANT6).

representado pãlqajsr.lu ynNoluÍr_n ESP_LICITACAo», «CARGO_RESP_LICITACAôr, portadordoCPF

nj«CpF_lr§p_LICITACAo», residente na «ENDERECO RESP_LICITACAOT», e de ouúo lado a firma

«SIr,4pRES6_CõNTRATADA;»., inscritâ no CNPJ (MF) sob o n'«CPF-CNPJ CONTRATADO», estabelecida

à «ENDERÉCO_CONTRATADO», doravanre denominada simplesrnente CONTRATADA, neste at)

representada pelo Sr.(a) «NOME-REPRESENTANTE», residente na

uÉuornrco_nEPRESEN'r_coNTRATADo», poÍador do(a)

«RG_CPF REPRESENT_CONTRATADO,, tem enlre sijusto c avençado,e celebram o presente InsÍumento,

do qual são partes integr;ntes o Edital do Pregào n' uNO_LICtleCnO)) e a proposta apresentada peh

COúfnefebe, sujeiúndo-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lci n'
10.520/02 e da Lein'8.66ó193, medianteas cláusulasquese seguem:

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMIMSTRATIVO

PREGÃO ELETRÔ\ICO (SRP) N"

CONTRATO N'«NIJMERO DO CONTRATO»

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresenlada pela

CONTRATADA no pregão «NO LICITACAô> são merâmente estimativos, não acanetando à Administação

do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto â sua execução ou pagamento'

CLÁUSULA QUINTA. DA VIGÊNCIAE DA EFICÁCIA

CLÁUSULATERCEIRA -DO AMPARO LEGAL

I . A lavratura do presente Contrato decone da realização do Prcgão n' «NO-LKITACAO», realizado com

fundamento na Lein" t O.SZO, de l7 dejulho de 2002,na Lei n'8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA -DA EXECUÇÃODO CONTRATO

I . A execuçào deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláus_ulas contratuâis e pelos

preceitos dàdireito público, aplicando+e-lhes. supletivamente, osprincípiosda TeoriaGeral dos Contratos e as

àisposições de direito privado, na forma do anigo 54, da Lei n' 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigO

55 do mesmo diploma legal.

no 338 - Centro - CEP: 68.250400 -Rua Deputâdo Râimundo Chaves,
E-mail licitaobidos@o mail.com
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ESTADO OO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIOOS
CNPJ/M F no: 05.1 3'1.1 80/0001 -64
COÍMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

l. O presente ContÍato tem coÍno objeto «OBJETO-CONTRATADO,)

«ITENS_CONTRATOT»

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR DO CONTRATO

I . O valor deste contrato, é de R$ «VALOR CONTRATADOT» (<<VALOR EXTENSO-CONTRATADÔ».



I . O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA-INIC_VIG CONTRATO» extinguindo-.';e em

«OAtA_ffNaI-lIG CONTRÂTô>, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo

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

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/MF no: 05.131.180/000í -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRÂTANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

I .1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para

a entrega dos produtos;

I .2 - impedir que terceiros fomeçam os produtos objelo deste Contrato;

I .3 - prestar as informagões e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA:

I .4 - devolver os produtos que não apresertârem condiçôes de serem consumidos;

I .5 - solicitar a úoca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intcrmôio de Autorização de Fomecimento expodida pe lo Scrviço de Almoxarifado,

o fomecimento dosprodutos objao deste Contrato;

' 1.7 - comunicar à CONTRATADA" qualquer irregularidade no fomecimento dosprodutos e intenomper

imediatamente o fomecimento, se for o caso.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitao b id o s@o mail. com
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA

I .1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indeniza@s;

e) vales-refeição;

O vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.

1-2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porem sem

qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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1.3 - manter, ahda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalbo. devçndo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas

discip linares do CONTRATANTE;

I .4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretâmente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fomecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretumente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando csses tçnhan sido ocasionados por ssus emprçgados durants o fomecimsnto do

produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fomecimento, de acordo com a necessidade

e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autoúação de

Fomecimento expedidapelo do Serviço de Almoxarifado;

I .8 - efetuar a troca dos produtos considemdos sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

I .9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregâo n'
«NO LICITACAO».

CLÁUSULA oITAvA - DAS OBRIGAÇÕES SOCLAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. À CONTRATADA cabeá, ahda:

I . 1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previstcs na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na epoca própria, vez que os sers empregados

não manterão neúum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

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

tegislagão especifica de acidentes de trabalho, quando, cm ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados quando do fomecimento do prcduto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependàrcia

do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao

fomecimento do produto, originariamente ou vinculada porprevenção, conexão ou continêncizr; e

I .4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação

deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior. nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem podeni onerar o

objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinc ulo de

solidariedade, ativa ou passiva. para com o CONTRATANTE.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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clÁusur-l NoNA - DAS oBRrcaÇóss cBnats

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

l.l - expressamente proibida a contratação de servidor peÍencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

I .2 - expressamente proibid4 a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prcvia

autorização da Administração do CONTRATANTE; e

I .3 - vedada a subcontmtâção de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrâto.

CLÁUSULA DECIMA - DO ACOMPANTL{MENTO E DA FISCALIZAÇÃO

l. Este contrato será acompaúado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representrndo o

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assistilo e subsidiá-lo de informações peninentes

a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem â competência do servidor designado para esse fim deverào scr

solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das mcdidas

convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manterpreposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durane o
período de vigência do Contrato, para representá-la âdministrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fomecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DECIMA SEGLTNDA. DA DESPESA

l. A despesa com o fornecimento do produto de que tratâ o objeto, está a cargo da dotação orçamentáú
«DOTACAO ORCAMENTA VALOR» .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

l. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fomecedor no

prazo de l0 (dez) dias contados da aprescntaçâo dos documcntosjunto a(o) CONTRATANTE.

2- Para efeito de cada pagamento, a notâ fiscal ou fahra deverá estar acompaúada das guias de comprova€o
da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotoópia autenticada-

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos

fomecídos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especifica@s
apresentadas e aceilas.

Rua Deputado Râimundo Chaves. no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail: licitao bidos rnarl.coÍn
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4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante apagaros valores correspond entes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamelto será efetuado à CONTRATADA enquanto penderrte de liquidação qualquer obngaçâo
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensaçâo financeira por atraso de
pagamento.

6. Nos casos de evenfuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de alguma

forma paÍa tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANIE
entre â data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM=IxNx\?

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 = 0,00016,14, assim apurado:

r:(Tx)
365

r:0,0001644

TX : Percentual dalaxaaunl :6Yo

6.1 - A compensação financeira previstâ nesta condição será incluída em fatura a ser apresentrda
p osterio rmexte .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA ALTERAÇÃO DOCONTRATO

I . Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no afi. 65 da Lei 8-666/93, desdc que haja interessc da

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QT-INTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÀO

I . No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

aumenÍado ou suprimido até o limite de Z5y. (vnÍe e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,

parágrafos I " e 2', da Lei n" 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a acellarnas mesÍus condrçôes licitadas os acréscimos ou supressõesque
se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

Rua Deputado Rãimundo Chavês, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobidos(aomail.com
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3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusul4 salvo as supresões
resultante de acordo celebrado entre as partes contÍatantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obriga@es
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, prantida a preüa defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes san@es:

[. ] - advertênci:l

I .2 - multa de l0% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuÉo totrl,
recolhida no prazo de I 5 (qúnze) dias corridos, contado da comunica@o oficial;

I .3 - multa de 0,57o (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por oconência até o mráúmo de l0%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fomecimento
previstas nos subilens I .7 e L8 da Cláusula Sétima deste Contrato. recolhida no prazo miiximo de I 5 (quinze)

dias, contado da comunica$o oficial;

I .4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de l0%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autoriza$o de Fomecimento
previstas nos subitens 1.7 e 1 .8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de l5 (quinze)

dias, contado da comunica$o ohcial;

I .5 - suspensão temporrária de participar em licitação e impedimento de contratâr com a Administ"(Êo
do do(a) «UNID_GEST»^ por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anog
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarern os motivos determinanles da

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

CONTRATADAqUe:

2.1 - ensejar o retardamento da execuSo do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se demodo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pârá
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3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitrlo
IV da Lei n." 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou recoúecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Admrnistaçâo
do CONTRATANTE, emrelação aum dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficaú
isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimentode licitare contralaÍcom a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de mr:lta, descontando-a dos pagamentos a serem

efetu ado s.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionad4 notificando-se a CONTRATADA com
a antecedência minima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a terno no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 -judicial, nostermos dalegislação vigente sobre a materia

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

autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formaLmente motivados nos autos do processo, asegurado o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÁO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA

l. Esre Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n' «NO LICITACAO», cuja realização decone da

autorização do Sr(a). «NOME_RESP LICITACAO». c da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

l. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas ejulgadas no Foro do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (tÍês) vias de igual teor e

forma, para que surtâm um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das paÍte,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelâs testemunhas abaixo.

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA DO_CONTRATO»

Rua Deputado Rãimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - óbidos - Pará
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO
L A inexecu@o total ou parcial do Contrato ense.ja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da ki
n" 8.666/93.
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«NOME_DA_CONTRATANTB)
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»

CONTRATANTE

« EMPRESA_CONTRATADAJ)
« CPF_CNPJ_CONTRATA DO»

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

ANEXO v
RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS

PREG.ÃO ELETRÔNICO (SRP) \'

RELAÇÂO DOS MUNICÍPIOS REGIONAIS
Os Microempreendedores tndividuais - MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP

sediadas nos Municípios abaüo relacionados serào consideradâs Empresas Locais ou Regionais para efeito do

AÍ. 48, § 3' da Lei Complementarn' 12312006, com o objelivo de incentivaÍ o desenvolümento local, poderão

usufruir da prioridade de contratação pela Prefeitura Municipal no Limite de l07o (dez por cento) acinla da

melhor propostâ, desde que a proposta vencedom na fase de lances nào seja de eÍnpresa sediada nos municbios
da relação abaixo:

Municípios Pertencentes a Mesorregião do Baixo Amazonas:

Faro

Juruti

óbidos

Oriximiná

Terra Santa

Alenquer

Belterra

Curuá

Mojuí dos Campos

-,)
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