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CONTRATO ADMINISTRATIVO nq 005 /2 022 /PMO /SEMPOF
INExIGIBTLIDADE DE LICITACÃO Nq 015/2022 /PMO/SEMPOF

coNTRATo euE ENTRE st cELEBRAM o ruurulcÍpto »E
óeloosTee, coM FUNDAMENT0 No ART. 25, INC It, DA
LEI N9 8.666l93, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMANTO ORÇAMENTO E FINANÇAS.SEMPOF, E

A EMPRESA C PANOSSO CNPI Ne 29.331.015/0001-14.

CONTRATADA
C PANOSSO, inscrita no CNPI n' 29.331'015/OOOL-L4, sediada na Tv: Duque de Caxias, 317, Amparo,

CEP: 68.035-620, Santarént/PA, neste ato representado pela Sra. CLAUDIA PANOSSO, portadora do CPF,

ne 958.689.761-34 e RG nq 838575 - SSP/MT, e-mail: !.!}*)r{,rÇli\t!1ln(lg!!iri,s.!t!, contato [93) 99195-

6564, (931 99212-7272, doravante denominada CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, e na melhor fonna de direito, âs partes anteriormente individuadas e

devi.lamente qualificadas, resolvem consoante a autorizaçào exarada nos autos do INEXIGIBILTDADE DE

Ne 015 /2022/Pl'lO/SEMPOF, pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas

cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam;

1- DA LEGISLACÂO
As cláirsulas e condiçÕes deste contrato regem-se às disposições da Lei Federal n" A.666l93,Lei

Conrplenrentar ne 123/2006, bem como as condiçóes estabelecidas no processo de Inexigibilidade de

Lrcitação ne 015 /2022/PMO/SEMP0F e demais normas pertinentes às quais, coNTRATANTE e

CONTRATADA estão suieitas.

2- DO OBIETO
1 1. Consrirur objero do prescn..e .olrr;r[o a CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÁO DE

SERV1ÇOS TÉCNICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA.FINANCEIRA E PLANEJAMENTO GERAL,

VISANDO A ELABORAçÃO DE PROIETOS DIVERSOS DIRECIONADOS A TODOS AS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÀO DE RECURSOS TUNTO AO SICONV, BEM

COMO NO AMBITO FINANCEIRO NO CONTROLE E REGULARIZAÇÃO DO CAUC, TRIBUTÁRIO,

PREVIDENCIÁRIO E SIAF,

3-DO PRECO
3.1,0 valor total do pt'esente rontTa[o €; de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), referente

prestaÇão de sel-viços solicitado pt,io ordenador de despesa e valores conforme tabela abaixo

I. PARTES

II. DISPOSICOES CONTRATUAIS

a
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CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEIAMENTO ORçAMENTO E

FINANÇAS-SEMPOF, pessoa lurídica de direito pÍrblico rnterno, illscrito no CNPJ sob o nq

11.884.818/0001-30, iediada à Rua Almirante Barroso,330 - Centro - CEP: 68.2 50-000-Óbidôs-Pa,

nesre aro lepresentado pelo sr. TAIME BARBOSA DA SILVA PREFEITO DO MUNICiPIO DE

ÓSIpOS/pe, portador da Carteira de ldentidade n": 2147579 - 3! Via - PC/PA e CPF n": 120 550.852-
04, [esrdente e dornlctliado na Rua Almtrante Barroso, n':231, Bairro Centro,Obidos/PA, CEP: 68.250-
000.
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

I

CoNTRATAçÁo DE EMPRESA PARÂ
PRESTAçÀ0 DE sERvtços rÉcNrco NA
AREÂ ADII4INISTRÁTIVA.FINÂNCEIRÂ E

PLÂNEIAMENTO CERAL, VISANDO A
ELÂBoRAÇÃo DE PRoIEToS DIvERsos
DIRECIONÂDOS A TODOS ÂS UNIDADES
ÁDI\,IINISTRÁTIVÂS COM A TINALIDÁDf,
DE CAPTAçÀ0 DE REcURsos IUNTo Ao
stcoNv, 8EM coMo No AMStTo
FINAI{CEIRO NO CONTROLE E

REGULARTZAÇÀo Do cAUc,
TRIBUTÁRto. pREvIDENctÁRIo E stAF.

\11 \ I Íts 8.000,00 RS 96.000,00

4 - pA prscRrMrNAcr'{o oRCAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes parâ a presente contrâtação, obieto destâ licitação, correrào à conta das
dotaçôes orÇanle)'r t.i nas a segLrir:

1414 - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEIAMENTO ORçAMENTO E FINANçAS
Proieto/Atividade: 04 122 0008 2.010 - MANUTENÇÀO DAS ATIVIDADES DA SEMPOF
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA

5 - DAS CONDICÔES DE PAGAMENTO
5.1. Para fins de paganrento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. e

877, de 3l de março de 2008 e a lnstrução Normativa n. q: 018, de 21 de nraio de 2008, da Secretaria
de Estado de Fazenda - SEFA.

5.2. O pagamento do contratado será efetuado, após as prestação de serviço devidamente atestado, até o
l5' diâ útil do mês subsequente.
5.3, Só serão pagos os valores mensais referentes a prestação de serviços efetivamente realizados,
mediante nota fiscal que será submetida à avaliação de sua veracidade.
5.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal, a contratada deverá
comprovar sua regularidade Íiscal, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas.
5.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Notâ Fiscal, serão os mesmos
restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo ao Município de Óbidos -

PA/SEMPOF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
5.6, O Município dc Óbidos - PA/SEIUPOF por poderá exigir do técnico contratado neste termo, a
qualquer tempo, ;r apresentação de corrprovantes origirrais referentes à efetiva quitaçào de qualquer
encargo ou colnpromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados.
A não apresentação desses comprovantes poderá enseiar a suspensão dos pagamentos devidos ao
Município de Óbidos - PA/SEMPOF, a seu critério, até a regularização do assunto.
5.10. O Município de Óbidos - PA/SEMPOF procederá à retenção de impostos nâs hipóteses previstas
em lei.
511, A contrâtada apresentará a gestora documento fiscal específico referente ao obieto da contratação,
sendo que estes deverâo ser entregues a cada mês.
5.12. O gestor terá o prazo de 48 (quarentâ e oito) horas, a contar da apresentação do documento fiscal,
para aprová-lo ou reieitá-lo.
5.13. o documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as necessárias
correções, com as informaçÕes que nrotivaram sua rejeiçâo, contando-se o prazo estabelecido para
pagamento a partir da data de sua reapresentação.
5,14. A devolução do documento Íiscal não aprovâdo pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de
pretexto parâ que â contratada suspenda a execuçâo do contrato.
5.15. O contratante poderá sustâr o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes
casos:

a) execução do obieto contratual em desacordo conr o avençado;

RUARAIMUNDODEP RAIMUNDO CHAVES. n" 338 - Centro - CEP: 68250-000- Óbidos - PaÍá
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b) existência de qualquer débito para com o contratante.

5,16. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido
poderá ser atualizado financeiramente, desde que autorizado pela contratânte, desde a data a que o

mesmo se reíere até a data do efetivo pâgâmento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,

mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 -1] x VP, onde:
AF = atuâlização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigênciâ a partir da data do
adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reaiuste.

6 - pA ALTERAçÂO
6.1. 0 presente contrato poderá ser alterado, nos termos do Art. 65, da Lei ne 8.666/93.
6.2. O presente contato poderá ser alteraçào por meio de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento
quando necessário registro ou a anotâção nos termos do §8' do art.65 da Lei n'8.666/93.

7 . DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
7,1. Na execuçào do presente contrato, além das obrigaçÕes constantes no termo de referência - Anexo I

do edital, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado
cumprimento, obrigando-se ainda a;

a) Cumprir todas as exigências do Contrato e do TERMO DE REFERÊNCIA;

b) Atender a contratante com serviços de consultoria para o setor público;
c) Atender, com a diligência possível, as determinaçÔes do Gestor, adotando todas as

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
d) lndenizar o contratante por quaisquer danos causados durante a execução dos serviços, por

seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos

devidos à CONTRATADA;
e) Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 72 (doze) horâs que antecede a entrega do

Item, ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interrupção ou possível atraso na

entrega ou execução do servtço;

0 Executar o obieto deste TERMO DE REFERÊNCIA no endereço indicado no Item 4 - (4 - Local
para entrega dos Itens);

C) Executar o objeto deste TERMo DE REFERÊNCIA no Prazo Máximo de forma contínua a partir
da comunicação feita através de telefonema, E-mail ou Ofício, encaminhando a Ordem de

Serviço, assinada pela Secretária, em estrita observância das especificaçÕes contidas no

orçamento apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal de Planeiamento Orçanrento e

Finançâs;
h) Todas as despesas diretas e rndiretas, frete, tributos, taxa de administraçâo, encargos sociais,

encargos trabalhistas, fiscais, cornerciais, deslocamento de pessoal, prestação de garantiâ,

SeguIo, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao

cultrprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
i) Elaborar propostas e ploietos para captação de recursos;

i) Manter comunicação permanente sobre abertura de Programas e publicaçâo de editais;
k) Caso os Serviços nâo estejam de acordo conl as exigênciâs contidas nesse termo, a

CONTRATADA deverá REFAZER ou SUBSTITUIR o obieto em questão, no prazo máximo de até

07 (sete) dias corridos, contado do recebimento da No1'lFlcAÇÀo da coNTRATANTE, sob pena

de aplicaçâo das penalidades estabelecidas no Contrato;
l) Por ocasião da entrega, â CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a CONTRATENTE

sobre: data, hora e nolne do Íuncionário da CONTRATADA responsável pela entrega dos

motores;
m) Atender prontamente, exclusivamente neste municÍpio a -quaisquer 

exigências da

Administração, inerentes ao ollieto do Presente TERMO DE REFERENCIA;

RUA RAII\iIUNDO DEP. RAIMUNDO CHAVES, N" 338 _ CENTTO - CEP: 68 250-000 - Ôbidos - Pará
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n) Manter, durante toda a execuçào do contrato, em conlpatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
o) Realizâr cadastramento das propostas no Portal de Convênios do Governo Federal -

Plataforma Mais Brasil e demais sistemas do governo federal;
p) Assessorar n administração dos hospitais do município;
q) Gerenciar o atendimento e normativas federais dos convênios;

r) Gerenciar prazos de execução dos convênios existentes;

s) Assessorâr nâ Prestação de Contas de convênios;
t) Elaborar relatórios mensais com a descrição as atividades desenvolvidas
u) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigâções

assumidas, nem subcontratar qualquer da^s prestações a que está obrigada, exceto nas

condiçôes autorizadas no TERMO DE REFERENCIA ou na minuta de contrato;
v) Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, enr que possa alterar o Termo do Contrato ora

afirmado, a CONTRATADA deverá comunicara CONTRATANTE via Ofício, juntanlente com seus

documentos que possam argunrentar devida alteração, para que a Gestora possa encaminhar

via OfÍcio à Comissão Permanente de Licitação, para sejam tomadas as devidas providências

cabÍveis a solicitação ora pretendida;
w) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados

necessários à perfeita execuçào dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive

dos encargos previstos na legislaçào, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da

suâ condição de empregadora;
x) Atender, com a diligência possível, as determinaçóes do gestor, adotando todas as providências

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
y) Exercer atribuições de seu cargo com zelo, lealdade e competência respeitando as orientações

emanadas do Contratante;
z) Proceder treinamentos, orientaçôes, oficinas, consultas verbais e demais ações preventivâs;

aa) Não abandonar o serviço que estiver executando, sob pena de responsabilidade;

bb) Zelar pelo bom rrome do serviço público, observando os princípios contidos no art. 37,
,,caput" da constituição íederal enr vigor, devendo ainda tratar com urbanidade, educaçâo e

diligência terceiros, sobretudo o atendimento à populaçào;

cc) Manter durânte toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, atendendo a todas as condições de qualificação e habilitação exigida em regrârnento

específico.
dd) Não transíerir a terceiros, por qualquer forma, nem nresmo parcialmente, as obrigaçÕes

asiumidas, nem subcontmtar qualquer das prestaçóes a que está obrigada, exceto nas condições

âutorizadas pela autoridade competente;
ce) Qualquer solicitação íeita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo do Contrato

ora afirntado, a CONTRATADA deverá comunicar a Contratante via Ofício, juntamente com seus

documentos que possam argumentar devida alteração, para que o(a) Gestor(a) possa tomar as

devidas providências a solicitação ora pretendida;

I - DAS OBRTGAÇOES pO CONTRATANTE
8.1. Na execuçào do obieto do presente colltrato, caberá ao colltratallte:

a) pagar até o décinro dia após o r.nês vencido, o preço fixâdo neste instrumento, na Cláusula terceira;

b) proporcionar todâs as facilidades pâra que a Contratada possa realizar seu mister a contento,

inclusive garantir instrumento e n'tecanismos para eventual deslocamento para fora do município,

quando necessário;
c) disponibilizar a Contratâda, na ocorrência de serviços fora do domicílio, o custeio de despesas

com transporte, alimentação e hospetlagem;

d) Acompánhar e fiscalizar a execuçao do Contrato por intermédio de comissão ou gestor designado

pr., .tt" fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nq 8'666/93;

e)Designarcomissãoouservidcrparaprocederàavaliaçãodecadaumdositensquecompõemo
obieto deste contrato a serenl recebldos;
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0 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
g) Garantir o pagamento de todas as despesas inerentes à realizaçâo dos serviços, tais como
deslocamento, alimentação e moradia para o técnico no ntunicípio de Óbidos-Pá;
h) Fornecer senha específica para acessâr a Plataforma Mais Brasil e demais sistemas federais à
Contratada;

9 . DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS
9.1. A contratada é responsável pelos encargos previdenciários, fiscais resultantes, direta ou
indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por
infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da contratâda, ou em virtude de
qualquer âto ou omissâo de seus prepostos subcontratâdos.
9.2. A inadimplência da contratâda, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não
trânsfere ao contratante a responsabilidade por seu pagâmento, nerr poderá onerar o objeto do contrato
ou restringir a apropriação do resultado alcançado, sob pena de rescisão dâ presente avença.

1O . DA FISCALIZACÂO DA PRESTACÃO DO SERVICO:
10.1. Compete aos lesponsáveis da SEMPOF, designar servidores a scretrl escolhidos para
procederem conr o acompanhamento, controle e fiscalização na execução do objeto e do contrato, para
o que fará designação específica, na fornra da Lei 8.666193.
10.2. O servidor responsável pela fiscalizaçâo do contrato, no âmbito de suas competências e dentro
das disposições Iegais, tomará todas as medidas necessárias para a boa e regular execução do objeto
desta licitação;
10.3. A execução dos serviços ob,eto deste contrato deverá sel efetuada no endereço, dias e horários
definidos nâ propostâ.
10.4. Os responsáveis da SEMPOF serão rigorosos na conferência do objeto executado, reservando-se o
direito de conceder a autorizâção do seu pagamento condicionada à qualidade dos mesmos,
10.5 Os Íiscais do Contrato e da execução dos serviços, estão definidos conforme Portaria n'043/2022,
de 16 de setembro de 2022-SEMPOF, serão os seguintes servidores:

1- Fiscal FRANCIANE PRATA LOPES
CPI' 783.656.602-10
RC 4927196 0rgão Expedidor: PC/PA
SituaÇào Funciotral (xl Efetivo( I Contratado []Cornissionada
ljot'nração Ensino Médio Completo
Carqo/Função Auxiliar Administrativo
2- Fiscal ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE

7'76.413.102 49
RC +437960 Orgão Expedidor: PC/PA
Situação Iluncional ( I Efetivo I X) Contratado (l Comissionada
Formaçâo Ensino Médio Con)pleto
Cargo/Função Agente A(lrninistrativo

10.5.1. Caberá aos gestores e fiscais dos serviços e contrato:
a) Emitir as requisições para a retirada do objeto deste Termo contratual.
b) Solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao
bom ândâmento da execução dos serviços.
c) Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto
da contratada.
d) Emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato, em especial
aplicação de sanções ou revisâo do contrato.
e) Sustar os pagamentos das notas fiscais, no caso de inobservância pela contratada de qualquer
exigência sua relativa às obrigaçoes contratuais,
0 Recebimento e atesto dos bens.
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g) Qualidade e Vigência do Contrato.
h) As deficiências identificadas pelos fiscais serâo levadas ao conhecintento dos responsáveis da
Secretaria Municipal de PIanejâmeltto Orçamento e Finanças - SEMPOF sob forma de relatório, e

encaminhadas cópias para a notificâção da licitante vencedora, objetivando a imediata correçâo
das irregularidades apontadas, caso se faça necessário.
i) Os fiscais do contrato anotal'ão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execLlçâo do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que fbr necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competeute para as providências cabÍveis.

i) Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do
término do contrato âo(aJ Secretário [a), para que tome as devidas providências.

10.6. E vedado âo contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
10.7. A fiscalização exercida pelo contratânte não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada
pelos danos causados diretâmente âo contratante ou â terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato.
10.8. Os fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execuçâo do contrato.
10.9. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não irnplica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art.70 da Lei nq 8.666, de 1993.

11 - DA EXECUCÀO DOS SERVICOS
11.1. O local, prâzo e condições da execução dos serviços serão os mesmos constantes no Item 7, deste
contrato e conforme o termo de referência nos quais constam todâs as especificações a serem executadas
benr corno todas as condiçÕes para a execução dos senuiços.
11.2. A execução do ôbjeto deste contrato deverá ser efetuada no endereço indicado pela Contratante,
confornre a necessidade.
11.3. Poderá ser admitido apenas urna prorrogaçào no prazo de execução dos serviços desde que

inform:rdo formalmente, pela contrâtadâ, no prazo máximo de até 03 (Três) dias que ântecedem o
termiuo do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo âos interesses e conveniência da
Adrninistração Pública;
11.3.1. Os respônsáveis da SEMPOF Iesponderão formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas,
se aceita ou não a lustificativa apresenta pela contratada referente à prorrogação no prazo de execuçào

dos serviços;
11.4. Após a execução do objeto deste contrato pela Contratada os responsáveis da SEMPOF veriflcarão
imediatamente da conformidade das especificaçôes. Satisfeitas todas as condições dos testes, os

responsáveis da SEMPOF emitirão o respectivo "Termo de Aprovação e aceitação Final", dentro do
prazo ora mencionado

11.S. Caso as especificações não estejam de acordo com as exigências estãbelecidas no Processo de
Inexigibilidade de Licitaçâo, â contratada deverá substituir o obieto em questâo.

12 . DA RESCISÂO
12.1. Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78,

da Lei rrq 8.666/93.
12.2. A contratada poderá seu contrato cancelado quando:
12.2.1. Descumprir as condições do contrato;
12.2.2.Não cunlprir o estâbelecido no Termo de Referência;
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12.2.3. Não retirar a respectiva Notâ de Empenho no prâzo estâbelecido pelo Município de

Óbidos/Secretaria, sem iustificativa aceitável;
12.2.4. Não aceitar reduzir o seu preço, nâ hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no

mercado:
12.2.5. Tiver presentes razões de interesse público;
12.3. A rescisão contratual poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e estrito da Administraçào nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 da lei ne. 8,666.93;
b) Amigável, por acordo entre as partes; e

c) ludicialnrente, nos termos da legislação.

13 . DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

13.1. Na hipótese de rescisão adntinistrativa do presente contrato,.l contratada reconhece, de logo, o

direito do contratante de adotar, no que couber a seu exclusivo critério, as medidas previstâs no Art.80,

da Lei na 8.666/93.

18 - DO FORO

14 . DAS SANCÔES:
r+.t, N" nlpotãr" de descumprimento por parte da contratada das obrigaçôes contratuais assumidas, ou

a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta

cometida, as seguintes penalidades:
a) Adveriência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as quais tenha a

contratada concorrido diretamente;
b) Multa de l0o/o (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando deixar de

cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas;

c) M;lta de -t1o/o (dez pàr ceniol do valor do contrato. na hipótese de, iá tendo a CONTRATADA

sáfrido punição nã forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova infração, sem preiuízo

da imediata rescisão do contrato e âplicâção das demais sanções cabíveis;

d)SuspensâotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodeContratarcomo
CONTRATANTE por até 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a união, Estados, Distrito Federal ou

úunicípios quando a cSNTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidâs, praticando falta

grave, dolosa ou revestida de má-fé.

14.2. As sançÕes de natureza pecuniária serão diretamente descolltadas de créditos que

eventualmente detenha a CONTRATADA.
14.3. As sanções pl.evistas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, devida e formalmente

iustificadas e comprovadas.

15. DA CONTRATACÃO
1S.1. para a presente contratação, toi realizada INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RATIFICADA no dia

os llo/2022.

16. DA VIGÊNCT.A

fO.t. n uigun.i. do presente contrato será de lO/lO/2022 à09/lO/2023'

17 - DAS CONDIçÔES DE HABILITACÃO DA CONTRATÂDA

17.1.AcoNTRATADAd".t".,Iffiod"."l"b."9odopresentecontrato,estarpIenamentehabilitada
à assunção dos encargos contratuals e àssume o compromisso de Inanter' durante a execução do

colltrâto,todasascondiçõesdequalificação,habilitaçãoeidoneidadenecessáriasaoperfeito
cumprtmento do seu obieto.
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18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Obidos/PA, com renúncia a qualquer outro, pâra dirimir
dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.
18.2. E por estarem, assim, iustas e contratadas, firmam as partes o presente contrâto em 03 [trêsJ vias

de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Obidos/PA, 10 de outubro de 2022.

JAIME
Â«,n:íôd. ídmà

BARBOSA DA 6,q,," po, ,n,ur

5t LVA: I 2055 iili:',1ii",.
085204
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CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nonte CPF:

N onre CPF
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IAIME BARBOSA DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA

CONTRATANTE
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