
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI

cEIEBRAM o MUNrcípto DE ógroos/pa
arnavÉs DA sEcRETARIA MUNtctpAt DE

EDUcAçÃo, coM TUNDAMENTo No ART. 75,

tNc. t, DA LEt N" I4.r33/21. COM A EMPRESA E.

DOS SANTOS FARIAS, INCRITA NO CNPJ SOB O
N" 35.625.174/000r -24, NA FORMA ABAIXO.

I. PARTES

CONTRATANTE

O Município de óbldos/PA, pessoo iuÍídico de direito público interno, inscrito no CNPJ

sob o no 05.1 3l .l 80/0001 -ó4, sediodo o Ruo Deputodo Roimundo Choves. no 338, Boino

Centro, CEP: ó8.250-000, Obidos/PA, com interveniêncío do Secrelorio Municipol de

Educoçôo - SEMED, com sede o Trovesso Rui Borboso, no 4ó3. Cenlro, CEP: ó8.250-000,

Obidos-PA. E-moil: semed.obidos@gmoil.com, neste oto represenlodo pelo

ordenodoro SÍo. Morio Zildo Benlês Souso - Secrelódo Munlcipol de Educoç6o,

portodor do Corteiro de ldentidode n"1472516- PC/PA e CPF no23t .578.102-75

residente e domiciliodo nesto cidode de Óbidos-PA.

CONTRATADO

Empreso E. DOS SANTOS FARIAS. com sede no Ruo Roimundo Anlonieto Conto, n" 44,

Boirro Belo Visto. CEP.:ó8.250-000, Obidos/PA, inscrilo no CNPJ sob o no

35.ó25.1 7 4/0001-24, dorovonte denominodo CONTRAÍADA. nesie oto, representodo
pelo SÍ. Edson dos Sonlos Forios, portodor do Corleiro de ldeniidode n" 2206572-5-

SSP/AM e CPF No 938.430.382-8/.

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

l. O presenie Controto tem como objelo ControÍoçôo de Empreso poro execuçôo de
serviço de monutençõo, reporos, pinturo e soldogem nos lonchos escolores, que
reolizom os serviços de lronsporie escolor. perlencentes o froto de veículos de
tronsportes fluviol do Secretorio Municipol de ECucoçõo.

CLÁUSUI.A SEGUNDA . Do VAtoR Do coNTRA

.u: *'i

EsrADo Do PAú
MUNrcíPro DE óBlDos

CNPI: 30.971.2510001-51
Secretaria Municipal de Educação
E-mailr semed.obidos@gmail.com

'O6c,
íê-

àl_

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" OOI /2022lSEMED
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l.O volor deste controto, e de R§ 108.009,00 (Cenlo e oito mil e nove reois), referente
oo quonlilotivo solicitodo pelo Secretórlo do SEMED e volores conforme lobelo oboixo.

0ó

C USUTA TERCEIRA - DO AMPARO TEGAT

l. O Controto obedeceró integrolmente à legisloçôo que se oplico o Dispenso de
Liciloçõo com fundomenlo no Art.75, inc. ldo Lei n' 14.13312021 e Lei Complementor
n'123/2006de 14112106, com os devidos olleroções e demois normos periinenles, bem
como os condições estobelecidos no Dispenso de Licitoçôo n' OO7 /2O22/PMO/SEMÊD

e demois normos pertinentes às quois, CONTRATANTE e CONTRATADA eslÕo sujeitos.

CLÁUSUTA QUARTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

I . A execuÇôo deste Controto, bem como os cosos nele omissos regulor-se-ôo pelos

clóusulos controÍuois e pelos preceitos de direito pÚblico, oplicondo-se lhes,

supletivomente, os princípios do Teorio Gerol dos Controtos e observoro o previslo no
Lei Federol n' 14.13312021, bem como os disposições contidos no Dispenso de
Licitoçôo n" OO7 /2022/PMO.

cLÁUsULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA ETICÁCIA

I . O pÍozo de vigêncio deste Controto terá início em O4/O4/2O22 extinguindo-se em
O4/O9 /2022, com volidode e eficócio legol opós o publicoçôo do seu exlroto. tendo
início e vencimento em dio de expedienle, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.

2

VATOR UNIÍARIO VATOR GIOBATDEscnrçÃo UND QTDITEM

R$27.500.00Unid lt R$ 2.00,00Reporo de soldo nos coscos e loldqs dqs
lonchos escolores.

llnid R$r.2s0.00 R$ r3.7s0.0002
Reporo dos ossenlos dos pqssogeiros e
condutores dos lqnchos escolore5

Unid R$250.00 R$ 2.750.0003
RepoÍoçoo e troco de modeiro de íetorço
dos motores.

ll R$ 500,00 R$5.500,0004
MonulenÇôo e reposiÇôo de bombos
d oguo dos lonchos escoloÍes-

unid

Und R$ ós0.0o R$7. r 50.0005
ReporoÇõo e reposiçóo dos bordos
donificodo nos lonchos escolores lbordos
lisos e lechodos)

R$ 40.909.00Und ll R$ 3.719.00Pinturo lolol com ocobomento emossodo
dos lonchos escolores.

U ncl ]l R$ 950,00 R$ r0.450,00o7
Aberluro de letros nos coscos dos lonchos
esaôlorê§.

RS r08.009.00VAI.OR GI.OBAt

0l

ll
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CIÁUSUIA SEXTA. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Coberó oo CONTRATANÍE:

L I - permitir ocesso dos empregodos do CONTRATADA às dependêncios do
CONTRATANTE poro o enkego dos produtos;

L2 - impedir que terceiros executem os serviços objelo deste Coniroto;

I .3 - pÍestor os informoções e os esclorecimenios que venhom o ser solicilodos pelos

empregodos do CONTRATADA;

1.4 - devolver os lonchos que opresentorem defeitos e sem condições de
funcionomento;

L5 - solicitor o reporo do serviço que nÕo forom reolizodo conforme proposto
medionle comunicoçõo o ser feito pelo Secretorio Municipol de
Educoçõo/Fiscolizoçôo;

I .ó - solicitor. por intermédio de Ordem de Serviço expedido pelo secretorio
Municipol de EducoÇõo, o reporoçõo dos serviços obieio deste Controio;

I .7 - comunicor o CONTRATADA. quolquer ineguloridode no execuçôo dos serviços s e
intenomper imediotomente o prestoçÕo de serviços.

cúUsUtA sÉThAA - DOS ENCARGOS DA CONTRAIADA

I. Coberó o CONTRATADA:

l.l - responder, em reloçôo oos seus empregodos, por todos os despesos deconentes
dos serviços, tois como:

o) solórios;

b) seguros de ocidentes;

c) toxos, impostos e contribuições;

d) indenizoçôes;

e) vole+efeiçôo;

f) vole-ironsporte; e

g) outros que porvenluro venhom o ser criodos e exigidos pelo Governo.

I .2 - monter os seus empregodos suieitos às normos disciplinores do CONTRATANTE,

porém sem quolquer vínculo empregotício co

3

rgôo;
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1.3 - monter, oindo, os seus empregodos identificodos por crochó. quondo em
'lrobolho. devendo substituir imediolomente quolquer um deles que se.jo considerodo
inconveniente à boo ordem e os normos disciplinores do CONTRATANTE;

1 .4 - respeiior os normos e procedimentos de controle e ocesso às dependêncios do
CONTRATANTE;

L5 - responder pelos donos cousodos diretomente à Administroçôo do CONTRATANTE

ou o lerceiros, decoÍenÍes de suo culpo ou dolo, duronte o fornecimenlo do produto,
nõo excluindo ou reduzindo esso responsobilidode o fiscolizoçÕo ou o
ocomponhomento pelo CONÍRATANTE;

I .7 - comunicor oo Serviço de Almoxorifodo do CONTRATANTE, por escriio. quolquer
onormolidode de coróter urgenle e prestor os esclorecimentos que julgor necessórío; e

I .8 - o obrigoçÕo de monier-se, duronte todo o execuçÕo do controÍo, em
compolibilidode com os obrigoções ossumidos, todos os condições de hobilitoÇõo e
quolificoçÕo exigidos e necessórios oo perfeilo cumprimento do seu objeto.

ctÁusutA otTAVA - DAs oBRtGAÇôes socrlrs, coMERcrAts E flscAts

I . A CONTRATADA cobero, oindo:

i .2 - ossumir. iombém, o responsobilidode por todos os providêncios e obrigoções
estobelecidos no legisloçõo específico de ocidentes de trobolho, quondo, em
ocorrêncio do espécie, forem vÍtimos os seus empregodos quondo do fornecimento
do produto ou em conexôo com ele, oindo que oconiecido em dependêncio do
CONTRATANTE;

I .3 - ossumir todos os encorgos de possível demondo trobolhisfo, civil ou penol,
relocionodos oo fornecimento do produto, originoriomenie ou vinculodo por
prevençõo, conexôo ou conlinêncio; e

1.4 - ossumir, oindo, o responsobilidode pelos encorgos fiscois e comerciois resultontes
deste Controto.

2. A inodimplêncio do CONTRATADA, com r ncio oos encorgos esÍobelecidos no
i'lem onlerior, nõo tronsfere o responsobili

I

or seu pogomento à Administroçõo

1.ó - responder, oindo, por quoisquer donos cousodos diretomente o bens de
propriedode do CONTRATANTE, quondo esses tenhom sido ocosionodos por seus

empregodos duronte o fornecimenio do produto;

Ll - ossumir o responsobilidode por lodos os encorgos previdenciórios e obrigoçôes
sociois previstos no legisloÇôo sociol e trobolhisto em vigor, obrigondo-se o soldo-los no
époco próprio, vez que os seus empregodos nõo monterõo nenhum vínculo
empregolício com o CONTRATANTE;
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do CONTRATANTE, nem poderó oneror o objelo deste Controio, rozõo pelo quol o
CONTRATADA renuncio expressomente o quolquer vínculo de solidoriedode, otivo ou
possivo, poro com o CONTRATANTE.

CLÁUSUTA NONA . DAS OBRIGAçÔES GERAIS

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

l.l - expressomente proibido o controtoçÕo de servidor pertencenle oo quodro de
pessool do CONTRATANÍE duronte o vigêncio deste Controto;

1.2 - expressomente proibido. o veiculoÇÕo de publicidode ocerco deste Controto,
solvo se houver prévio outorizoÇôo do Administroçôo do CONTRATANTE; e

I .3 - vedodo o subconlrotoçÕo de ouÍro empreso poro o fornecimento do produto
objeto deste Controto.

crÁusurA DÉcrMA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FrscAuzAÇÃo

l. Este controto seró ocomponhodo e fiscolizodo por servidores designodos poro esse
fim, por meio de Porlorio Municipol de n'0ó9/2022-SEMED de 18/0312022,
represenlondo o CONTRATANTE. observondo-se os disposiçôes contidos nos Arls. I I 7 e
120 do Lei Federol n' 14.133/2021 , conforme oboixo relocionodos:

CPF:

í ) Controtodo ( x) Comissionodo 0 Efetivo

Froncisco Corlos Guolberlo Golucio

Portorio de NomeoÇôo de Fiscol n"/ono:
0ó9/2022

1411312022 673.978.832-49

Situoçõo Funcionol: ( ) Controtocio ( ) Comissionodo (x) Efetivo

38U2046

2. As decisões e providêncios que ultropossorem o compelêncio do servidor
designodo poro esse fim deverôo ser solicrtodos o Autoridode Compeiente do(o)
CONTRATANTE. em iempo hóbil poro o odoÇôo dos medidos convenientes.

5

A) Fisc o I

18/03/2022 402.ó86.322-00Decreto de Nomeoçôo de Fiscol

n"o69/2022

Froncisco Delson Pimentel Almeido

Situoçôo Funcionol

Motrículo:

B) Fiscol

Molrículo

I 108409

CPF:
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3. A CONTRATADA deveró monter preposto,
CONTRAÍANTE, duronte o período de vigêncio
odminisÍrolivomente sempre que for necessório.

oceito pelo
do Controto.

Administroçôo do
poro representó-lo

4. Os fiscois do controto onotorôo em registro próprio todos os ocorrêncios
relocionodos com o execuçõo do controto, indicondo dio, mês e ono, bem como o
nome dos funcionórios eventuolmente envolvidos, delerminondo o que for necessório
o regulorizoçõo dos folios ou defeitos observodos e encominhondo os opontomentos
o outoridode competente poro os providêncios cobíveis.

5. Os fiscoís do Controlo ficorõo responsovel em ovisor com 30 (hinlo) dios de
onlecedêncio do Íermino do controto oo(o) Secrelório {o), poro que o(o) mesmo(o)
tome os devidos providêncios.

cTUÁsU[A DÉCIMA PRIMEIRA - DO TOCAT PARA ENTREGAR DOS VEíCUtOS

l. Entregor os lonchos deverôo ser enlregues medionte comunicoçõo do Secrelorio
Municipol de Educoçõo nos dios, horórios e locois indicodos no Ordem de
Fornecimento, pelo Unidode Requisitonle;

ctuÁsuTA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAÇÃO

I . A oiestoçÕo dos foturos correspondenles oo serviço coberó oos Fiscois relocionodos
no clousulo décimo clóusulo ou o outro servidor designodo poro esse fim.

cTÁUsUtA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

L A despeso com o Íornecimento do produto de que troto o objeto. esto o corgo do
doloÇÕo orçomeniório o seguir:

2525 Fundo Munlclpol de Educoçôo

Projeto/Aiividode: l2 361 0010 2.03ó Monutençôo do Fundo Municipol de Educoçôo

Elemento de Despeso 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoo Juridico

2626 Fvndeb

Projeto/Alividode: l2 3ól 0010 2.C44 - Monutençõo dos oiividodes do Ensino

Fundomentol - FUNDEB 40%

Elemento de Despeso 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Íerc. Pessoo JurÍdico.

CIÁUSUtA DÉCIMA QUARTA . DO PAGAMENTO

I . A CONTRATADA deveró opresentor noio fiscol poro liquidoçõo e pogomento do
despeso pelo CONTRATANTE, meciionle ordem boncório credilodo em conto corrente
do fornecedor no prozo d
iunto o(o) CONTRATANTE.

e I C (dez) dios coni

('

do opresentoÇôo dos documenlos
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2. Poro efeito de codo pogomento, o noto fiscol deveró estor ocomponhodo dos
guios de comprovoÇôo do reguloridode fiscol poro com o Sêguridode Sociol (INSS), o
Fozendo Federol, Estoduol e Municipol do domicílio ou sede do CONTRATADO e o
FGTS. em originol ou em fotocópio outenlicodo.

3. O CONTRATANTE reservo-se o direilo de recusor o pogomenlo se, no oto do
otestoçÕo, os produlos fornecidos nôo estiverem em perfeitos condições de consumo
ou em desocordo com os especificoções opresentodos e oceitos.

4. O CONTRATANTE poderó deduzir do montonte o pogor os volores correspondenies
o multos ou indenizoçôes devidos pelo CONTRATADA. nos termos deste Controto.

5. Nenhum pogomento seró efetuodo o CONTRATADA enquonÍo pendenle de
liquidoçôo quolquer obrigoçõo finonceiro, sem que isso gere direiio à olieroçõo dos
preços, ou de compensoÇÕo finonceiro por otroso de pogomento.

ó. Nos cosos de eventuois otrosos de pogomento, desde que o CONTRATADA nõo
tenho concorrido de olgumo formo poro lonto, fico convencionodo que o loxo de
compensoçõo finonceiro devido pelo CONTRATANTE, entre o doto ocimo referido e o
correspondenle oo efelivo pogomento do porcelo, ser o seguinle:

. .!§-': -t ' 
i 'j' 

.

ã

ww

7

opresenf odo posteriormente.

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encorgos morolórios;

N = Número de dios enire o doto previsto poro o pogomento e o do efetivo
pogomento;

VP = Volor do porcelo o ser pogo.

I = Índice de compensoçõo finonceiro = 0,0001ó44, ossim opurodo:

| = (TX)

3ó5

t= (ó/100)

3ó5

| = 0.0O01ó44

TX = Perceniuol do toxo onuol = 67".

ó.1 - A compensoçôo finonceiro previsto nesto condiçõo seró incluído em foturo o ser
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crÁusurA oÉcrMA eurNTA - DA ATTERAÇÃo Do coNTRATo

l. Este Controlo podero ser olterodo nos lermos do Lei Federol 14.13312021, desde que
hojo interesse do Administroçôo do CONTRATANTE. com o opresen'toçõo dos devidos
jusÍificotivos.

2. Presente controto poderó ser olterodo por meio de odiÍivo, nos termos do Lei n".
14.1333/2021 .

CIÁUSUtA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPRESSÃo

1. No interesse do Administroçôo do CONTRATANTE, o volor iniciol otuolizodo desie
Conlroto poderó ser oumentodo ou suprimido oté o limile de 25% {vinte e cinco por
cenlo). conforme disposto no ortigo 125, do Lei Federol n" 14.13312021 .

2. A CONIRATADA fíco obrígodo o oceilor nos mesmos condições
ocréscimos ou supressões que se fizerem necessórios, oté o limite
colculodo sobre o volor o ser controtodo.

liciiodos os

oro previsto,

3. Nenhum ocréscimo ou supressôo poderó
clousulo, solvo os supressões resultonÍe de
controtonles.

exceder o limite estobelecido nesto
ocordo celebrodo entre os portes

cúusurA DÉcrMA sÉrMA - DAs pENAUDADES

l. No hipótese de descumprimento por porle do conlroiodo dos obrigoções
controluois ossumidos, ou o infringêncio de preceitos legois pertinenies, seró o elo
oplicodo, segundo o grovidode do follo comeiido, os seguintes penolidodes:

1.1- Advertêncio. sempre que forem constotodos folhos de pouco grovidode,

poro os quois ienho o controtodo concorrido diretomenie;

1.2- multo de 10% (dez por cento) do volor do coniroto devidomente otuolizodo,

quondo deixor de cumprir. no todo ou em porte quolquer dos obrigoções

ossumidos;

1.3- multo de 1O% (dez por cenlo) do volor do controto, no hipóiese de,.ló tendo

o controtodo sofrido puniçÕo no formo previsto no olíneo onterior, vir elo o
cometer novo infroçõo, sem pre.juízo do imedioto rescisôo do controto e

oplicoçõo dos demois sonções cobíveis;

1.4- decloroçôo de inidoneiclode poro liciior ou controtor com o Uniôo. Esiodos,

Distrito Federol ou Municípios quondo o controtodo deixor de cumprir os

obrigoções ossumidos, proÍicondo folto grove, doloso ou revestido de mó-fé.

B
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2)Ficor impedido de licitor e de controtor com o Administroçõo Público, pelo prozo de

oté 5 (cinco) onos, gorontido o direito prévio do ciioçõo e do omplo defeso,

enquonto perdurorem os motivos determinonles do puniÇõo ou oté que sejo

promovido o reobilitoçôo peronte o próprio outoridode que oplicou o penolidode, o

CONTRATADA que:

2.1 - enseior o reiordomento do execuçõo do objeto deste Controlo;

2.2 - nõo moniiver o proposto. injustificodomente;

2.3 - comportor-se de modo inidôneo;

2.4 - fizq decloroçôo folso;

2.5 - cometer froude fiscol;

2.ó - folhor ou froudor no execuçôo do Controto;

2.7 - nóo celebror o controlo;

2.8 - deixor de eniregor documentoçôo exigido no certome;

2.9 - opresenÍor documentoçõo folso.

3. Além dos penolidodes citodos. o CONTRATADA ficoró su.leiio. oindo, oo
concelomento de suo inscriçôo no Codostro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no
que couber, às demois penolidodes referidos no Lei Federol 14.133/2021 .

4. Comprovodo impedimento ou reconhecido forço moior, devidomente justificodo e
oceito pelo Administroçõo do CONTRATANTE, em reloçôo o um dos eventos onolodos
no item 2 desio Clóusulo, o CONTRATADA ficoró isento dos penolidodes mencionodos.

5. As sonçôes de odvertêncio e de impedimento de licitor e controtor com o
Adminislroçõo do CONTRATANTE, poderôo ser oplicodos à CONTRATADA juntomente
com o de multo, descontondo-o dos pogomenÍos o serem efetuodos.

cIÁUSUI.A DÉCIMA oITAvA . DA REscIsÃo

l. A inexecuçõo lotol ou porciol do Controio ensejo o suo rescisôo, conforme disposto
previslos no Lei no 14.133/2021 .

2. A rescisôo do Controto poderó ser:

2.1 - determinodo por oto uniloterol e escrilo do Administroçõo do CONTRATANTE.

conforme disposto no Lei no 14.133/202\ . nolificondo-se o CONTRATADA com o
ontecedêncio mÍnimo de 30 (lrinto) dios;
2.2 - omigovel, por ocordo enlre os portes. reduzido o iermo no processo do licitoÇõo.
desde que hojo conveniêncio poro o Ad

Íl

oo do CONTRATANTE;

r^Ai
L4-
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2.3 - judiciol, nos termos do legisloçôo vigente sobre o motério.

3. A rescisõo odministrotivo ou omigóvel deveró ser precedido de outorizoçôo escrito
e f undomentodo do outoridode competente.

3.1 - Os cosos de rescisõo coniroluol serõo formolmente motivodos nos outos do
processo, ossegurodo o controdiiório e o omplo defeso.

ctÁUSULA DÉCIMA NoNA . DA VINcULAÇÃo À PRoPoSTA DA CoNTRATADA

l. Este Controto fico vinculodo oos termos do Dispenso de Liciloçõo n" OO7 /2O22lPMO,
cujo reolizoçõo decorre do outorizoçõo do Sro. Morio Zildo Benles Souso, e do
proposto do CONTRATADA.

CIAUSUtA VIGESIMA . DO FORO

l. As questÕes decorrentes do execuçÕo deste lnstrumento. que nÕo possom ser

dirimidos odministrotivomente. serôo processodos e julgodos no Foro do Município de
Obidos/PA. com exclusôo de quolquer outro por mois privilegiodo que sejo.

MARIA NTES SOUSA
Secretaria Mu cipal de Educação
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E, poro firmezo e volidode do que Íoi poctuodo, lovrou-se o presenie Controto em 3
(três) vios de iguol teor e formo, poro que surtom um só efeito, às quois, depois de
lidos, sõo ossinodos pelos representontes dos porte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e
pelos iestemunhos oboixo.

Obidos - PA, 04 de obril de 2022


