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NtINt TA - CONTRATO .{,DMINISTRATIVO n" 000/2022lPMO/SEIUPOI-

INEXIGIBII-IDADE DE LICITA AO N' 000i1021,1,N10/sINIPOF

coN'tR.{I'o Qt E E\TRE SI CELEBRÂ\I O
MT]NICiPIO DE ÓNTNOSIPI, CONI
FT NDA}{ENI'O NO ,\RT. 25, INC II, DA LEI
N' 8.666/9.1, POR NIEIO DA SECRETARIA
MTINICIPAL DE PLANEJAMANTO
ORÇAMENTO E FINANÇAS.SEMPOF, E
xxxx, .{ EMPRESA_CNP.| N'
xxxxx.

('ONTR,{TA\TE
O Município de Obidos/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF. pessoa .iurídica de dircito pitblico interno.
inscrito no CNP.I sob o n' 11.88.1.8i8/0001--j0. sediada à Rua Almirante Barroso. 3i0
( entr'o - CEP: 68.250-000-Obidos-Pa. neste ato representado pekr Sr..laimc Barbosa da Siha
- I'reÍ!ittr do lv{unicipio de Obiclosrl)A. portador da Calteira de Identidade n": Il-{7579 3"

Via - PC, PA c CPI' no: I 10.5 50.8-52-0-1. residente e domiciliado na ltua Almiranle Bamoso.

n':l.l I . Ilailrrr C,-l1ro. C)biclos,P.\. C EP: 68.150-000. cor11 irtter\ etliôtrcia da Secretalil
\lunicipal de l)lanejanrcnto Chçanrentr.r e Finanças- ltcts ato repre:ielttada pela Sra. r\na Elza

dc' .Andrlde I avares. brasileira. senidora pirhlica. portadota do t'PF n''106.11 .3 i2-3-1 e RG
n" llt I 07 | l-P('/PA. rcsidente e domiciliada ncsta c iclade de Obidos-Pa.

(.ONTRA'TAI)A
xXXXXXXXXXXX. poÍadora do CPF. n'XXXXXXXX e RG n'XXXXX - SEGUP.
residente e domiciliada na XXXXXXXXXXXXXX. n" XXX CEP XXXX. na cidade de
XXXX. dtrral ante denominada CONTRATADA

Pelo prcsente insu'umento- e na urclhor Í-orma de direilo. as partes

antel'ionrcntc individuadas e devidamente qualiticadas. resolvem consoante a autorizaçào
exarada rros autos do INEXIGIBILIDADE Dll N" 015/2022i PMO/SEMPOI'. pactuar o

presente instrumento contratual que será cm tudo regido pelas cláusttlas quc aceilam e
nlUtuamenle se outorganl:

SEllS.\ - Rui .llmirínte Bilrro\o. no: JJ0, ( cntro, ObidoslPA - ( EP: 68.250-000

I

I- DA I,E(;ISLACAO

I. PARTES

II. DISPOSICÕES CONTRATUAIS
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As cláusulas e corrdiçôes deste contrato regem-se às disposiçôes da Lei

Fcderal no 8.666/93. Lei Complcnrentar n' l2irl006. bem conro as condiçôes estabclecidas

no procr'sso dc lnexigibilidade de Licitaçâo n' 015r202IrPMO1SEMPOF e denrais nornras

pertinentes às quais. CONTRATANTE e CONTRATADA estào suieitas.

2- tx) ot],t[T()
( r,rr.tilLri obleto do prcscnts c()ntllll() a CO\TRATA('.\() DE tl\IPRI:S,\ P.\R.\
Plt[s] .\( .\O l)l: sl:lt\ I('Os TLC\l( O \ \ iR[A .\D\ll\ls'tR'\Tl\'.\-
Il\.\N( l:llt.\ Í. t'1..\Nl:.1..\\IIINTO GERAL. \'lSÂ\D() \ EL\BOR.\( -itl tlt-
ptt().tlt't ()s l)t\ t.Rs()s l)lRE( loNAl)os A ToDos As t \lll)Al)Ils
Al)\ll\ts'tR,\t'l\'Âs ( oNI Â FINALTDADE DE CAPI A(.itl Or RI-( L RS()s
.il-r\To Ao sl( ()N\', IlEll ('oNlo \() ANlBlTo Fl:\iAN( ElRo No
('ONTRO[.E E nE(;L'LARIZÂÇÀO DO CAt',C, 'rRIllLrrÁRlo,
PREVI DF]N('IÁRIo E SIAF.

.1 - t)o t,ltt_( ( )
l.l. ( ) r lrlor l()lal Llo prescnlc colltlitlo et dc RSrx§x (rrxxxxxxr), relerente li plcslaçlio dc

t nid. Qrd. Valor I nit. \'àlor Totàl

0l

CONTRATAÇAO DE
EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE
sER\ tÇos TEC N r( o
\A ÁREA
ADNI I N ISTRATIVA.
FI\A\CEIRA E

PLANEJAMENTO
(;ERAL. !'ISANDo A
Í.:LAtx)RAÇÀO Dt:
PRO.'ETOS DIVERSoS
DIRECIONADoS A
TODOS AS UNIDADES
ADM I N ISTRATIVAS
COM A FINALIDAÍ)E
DE CAPTAÇÀO DE
RECURSOS>

llle5 ll Rs 0.000.00 | RS 00.(t00.(x)

-l - D.\ l)lS( Rlllll,\.-A( Ào onc,,rvrnNTÁRIA
{.1..\s dcspcsas dccorrcntcs Parl a Pr'!'sente contrataçào. oh-ie1o desta licitaçao- correri'io it

ür'Itil (lil\ thrllrçi'cs (rrçirlllclltilli.l: it scr.tttir:

2-I2.I _ I'I.INIX) MI.INICIPAL I)T] PLANE.]AMtrNTO OITÇA\TEN'TO E FINAN('AS
Projcto/rttividade: xsxrrrxrttxr - x\x\rrrxxxxr\x
Elemento de l)cspesa: r\rx\\x - \xrrrrxxxxxxxx

S[:\lS.\ - Rui \lrrir':rnte Rârt(,\o. no:.1J0. ( e tro. Obirlosll'\ ( [-l':61i.250-0íX).
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5 - DAS ( O\I)I(ÕES DE P.\(;,\}IE\TO
5.1. Para fins de pagar.nenlo scrào obserlados os proccdiurentos dispostos uo Decreto
Estadual n. ' 877. de 3l de marÇo de 2008 e a Instrução Normativa n. ': 0l ll. de 2l de maio
de 2008. da Secretaria de Estado rle l]azenda Sti[4.
5,2, O pagarrento do contratado scrá !-l'eluado. atlt -10 (trintâ) dias após a enlrega da nota
Íiscal/fatura dcr idamente atestada. alravcls de conta bancíu'ia da contralada.
5.-i. Só serão pagos os valores mensais referentes a prestação de seniços efetivamente
realizados, mediante nota fiscal que será submetidà à avaliação de sua veracidade.
5.{. Para efetivaçâo do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal, a contràtada
delerá comprovar sua rcgularidade íiscal, atrarés das ('ertidões Negativas de Débitos
atualizadas.
5.5. No caso de incorreçào nos tlocumerrlos apresenlàdns. inclusir e na Nota Iriscal. serào os

mcsllos rcstituídos à contratacla para as correçtics nccessárias. não rcspondendo ao

N{unicípio dc Obidos - PA,'Sl:l\,ÍPOl por quaisqu!'r encargos resultanles dc alrasos na

liquidação dos pagamentos c()lrcspondentes.
5.6. O N.Íunicípio de Obidos - P^,StTMPOF por poderá cxigir do técnico contratado neste

terr11o. â qualquer tempo- a aprcsentaçào de comprorautes originais refêrr-nles à eÍêtira
quitação dc qualquer encargo ()r.l crrnrpromisso para c()11'l terceiros. exigidos por lbrça da

execuçâo dos sslviços conlratados. A nâo apresenlação. dr-'sscs comprovantes poderá ensejar
a suspensào dos pagamentos der idos ao Municipio de Ohidos - PA/SEMPOI-. a seu critério.
ate a regularização do assuttto.
5.10. O llÍunicípio de Obitlos - PA/SEMPOF proccderá à retençâo clc inrpostos nas

hipóteses prer istas em lei.
5ll. A contralada apresentará a gestora documento liscal cspecítico retlrente ao obleto da

contrataçào. sendo que estes der crào ser entregues a cada mét.
5.12. O gostor terá o prazo de {tl (quarenta e oito) horas. a contar da âprcscntação do

docunrento liscal. para apror á-kr ou rcieitá-lo.
5.1-1. O docunrento tlscal nào aprorado pelo gestor scrá devohido à contratada para as

necessárias correçôcs. com as inlormações que molivuranr sua rejeiçào- contantlo-se o prazcr

cstabelecido para pagamento ii paflir da data de sua Íeaprescntaçào.

5.1I. A clc'r oluçào do documcnto tiscal nào aprorado pelo gestor. ent hiptitese alguma.
scn irá de prcte\to para que corltratada suspenda a elecuçàu do contrato.
5,15.O contlalante poderá sustar () pagamento de qtraltlucl làtura. no tockr ou cnr paÍe. nos

segninles casos:

a) crccução do objeto conlratual cm desacordo cot]t o ar ençado:

b) eristôrrcia de qualqucr dót.'ito pala com o conlr.ttilntc.
5.1ó. No caso de erentual atraso dc pagamento. c ntediantc pedido da ('()N I-RA'I'ADA. o

ralor dcritlo poderá ser atualizado tinanceiramentc. desde clue autorizado pela contratante.
desde a data a quc o n'lesmo sc relcre atc a data do ctitiro pagamento. pelo Indice de Preços

ao Consumidor Amplo IPCA. rnediante aplicaçào da scguinte tórn.rula:

AF = I(l + I PCA/100).,j0 -l I x vP. onde:
AF - atualização flnanceira:

3
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St-IISA - Rua Almirnnlr Barrrrso. no: 3.10. ( entro. Obirlor/P\ ( EI': 68.25(l-0(ll).
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IPCA: percentual atribuído ao lndice de Preços ao Consumidor Amplo. com vigêncta a

panir dâ data do adimplenrento da etapa:
N : número de dias entre a data do adiniplemcnto da etapa e a do et'etivo pagamento:

VP - r'alor da etapa a ser paga. igual ao principal mais o reajustc.

6 - DA AL'IERA Ão
6,1, O presente conlrato poderá ser alterado. nos len.t'tos do Art. 65. cla l.ei n'8.666/9i.
6.2. O presente contato poderá ser altelaçào por meio de 'l-crmo Aditiro ou Ternro de

Apostilan.rento quando necessário registro ou a anotação nos termos do §8'do art. 65 da I-ei
n" 8.666'91.

7 - DAS OBITIGA(]OES DA CO\TRA-TÂ!Â
7.1. Na execuçâo do presente conlrato. além das obrigações collstantes no termo de ret'erêncta
- Anexo I do edital. obriga-se a contratâda a envidar todo o ernpenho e dedicaçào necessária

ao seu fiel e adequado cumprimenlo. obrigando-se aincla a:

a) Cunrprir todas as exigências do C'onlralo e do TERMO I)t: RHIERENCIA:
b) Atender a contratante conr ser\ iços de consultoria para o setor púhlico:
c) Atender. com a diligência possílel. as deternrinaçôes do (icslor'. adotando todas as

providências necessárias à regularizaçào de faltas e irregularidades verificadas:
d) Indenizar o contratante por quaisquer danos causados durante a execuçào dos

serviçrrs. por seus cmpregados. ticando este autorizado a desconlar o ralor
correspondente dos pagamentos do idos à CONTRATADA:

e) Conrunicar. l'ormalmentc no prazo tnáximo de até l2 (doze) horas que antecede a

entrega do ltem. ao CONTRA IANTE. eventuais ocorÉncias como interrupção ou
possível atraso na entrega ou cxecuçào do serviço:

f) Executar o objeto deste TERMO DE REFERENCIA no endereço indicado no ltem
.l - (-{ - Local para entrega dos [tens):

g) E\ecutar o objeto deste TERMO Dtr REFERENCIA no Prazo Máximo de Íbrma
conlínua a partir da comunicação teita atrar és de teletbnenra. E-mail ou Ollcio.
encantinhando a Ordenr de Serviço. assinada pela Secretária. em estrita obsen'ância
das especiticaçÕes conlidas llo orçanrent() apresentado c apror ado pela Secretaria
N,íunicipal de Planejamenro Or'çamento e Finanças:

h) Todas as despesas diretas c indiretas. Íi'ete. tributos. taxa de administração. encargos

stlciais. encargos trabalhistas. Íjscais. comerciais. deslocanrentcr de pessoal.

prcstação de garantia. Seguro. transportc ató o destilro c demais encargos de

qualquer natureza necessários ao cunrprimento intcgral do ()bido deste conlralo.
nada mais sendo r'álido pleitear a esse lítulo:

i) Elaborar propostas e proielos para captaçào de recursos:
j) \4anter conrunicação permanenle sobre abertura de l)rogramas e publicação de

e'tl ita is:

k) ( aso os Serviços nào estejam de acru'do cotn as erigências contidas nesse termo" a

CONl'ltA'l'At)A deverá R[:l]AZ[:ll ou St]BSl'l l UIR o obieto em questão. no
prazo máxinro de até 07 (sete) dias corridos. contado do recebimento da

St.\lS.\ - Ruà Alnlirante Rarroro. no: J30. ( cntro. Obidos/P{ - ( llP: 61i.250-000.
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N(IIIFICAÇAO da ('oN'l R,{'IANTE. soh pcna de aplicaçào das penalidades

estabelecidas no Contrato:
l) [)or ocasião da entrega. a CONTRATADA der erá avisar antecipadanlente a

CONI'RATENTE soblc: dala. hor:a e nonrc tlo Íüncionário da CON-I RATADA
responsável pela entrega dos rttotores:

m) Atcnder prontamente. cxclusivamente nestc' nrunicipio a quaisqucr^ c\igências da
Adnrinistração. inercnlcs ao ob.ieto do Prcsente TERMO DE REFERUNCIA:

n) !lantcr. durante toda r execuçào d() corltrato. cm conlpatibilidade conr as

obrigaçôes assunlidas. todas as condiçôes de habilitação e qualiticação exigidas na

licitação:
o) Realizar cadastranlento das propostas no Portal de Convênios do Coverno Federal

PlataÍbrma Mais Brasil r' demais sistemas do govemo l-ederal:
p) Assessorar n administração dos hospitais do municipio:
q) (ierenciar o atendimento c normativas Íàdelais dos conr ênios:
r) Gererrciar prazos de erecuçân dos conr'ênios !'\islenles:
s) ,Assessorar na Prestaçào de ('onlas de conrênios:
t) l:laborar relatórios urensais com a descriçào as atilidades desenrolvidas
u) Nào transferir a terccitos. por qualquer tornra. nem rnesmo parcialmente. as

obrigações assumidas. neur subconlratar qualquer das prestações. a que está

obrigada. exceto nas concliçires autorizadas no -|ERMO DE REI-'ERIiNCIA ou na
minuta de contrato:

r') Qualquer solicitaçào lêita pela CONTRA |ADA. crn quc possa alterar o Temro do
C'onlrato ora allrmado. a ( ONTRATAD,\ dcvcrá conrunicar a C'ONI RA TANTE
via Olicio. .iuntamentc cotn seus documerrtos que possanl argunrentar devida
alteraçâo. para que a (;estora possa encaminhar via Otlcio à Comissão Permanente
de Licitação. para se.janr tonrâdas as devidas plovidências cabíveis a solicitaçào ora
pretendida:

n ) RL'crular enr seu rloll')c. c strb sua intcira e erclusira responsabilidade. os enrpregados
nccessários à perÍêita csccuçào dos serr iços. cabendo-lhe el'eluar todos os

pagamentos. inclusive dos encargos previstos na legislaçào. prel'idenciária e fiscal e

quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora:
x) Atender. conr a diligência possível. as detemrinaçôes do gestor. adotando todas as

providências necessárias à rcgularização de laltas e irregularidades veriÍicadas:
y) Lxercer atlibuições de seu cargo com zelo. lealdade e competência respeitando as

oricntações emanadas do ('ontratante:

z) Proceder treinamentos. orientações- oficinas. consultas rerbais e clcnrais ações
prcrentiras:

aa)Nào abandonar o serr içtr que c'stiver execüando. sob pena de responsahilidade:
bb)Zelar pelo bom nome do seniço público. obscnando os princípios contidos no ân.
-i7. "caput" da Constituiçào lederal em rigor. clevcntlo ainda tratar coni r.rrbanidade.

educaçào e diligência tercciros. sobretudo o atendinlcnto à populaçào:

st.\lS\ - Ruâ \lnrrillrte l]xrro\r). n':3f,t). (rntIo. Obirlo\/l'{ ( EP:6ti.:50-l)lX).
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cc) \,íanter durante loda a r igência do contralo. em compatihilidade cont as obrigações
assuniidas. atendcndo a todas as condiçt)cs dc qualiticaçào c habilitaçào exigida enr

regraulento especilico.
dd)Não transt'erir a terceiros. por qualqucr tirnna. nem mestrro parcialnrenle. as

obrigaçôes assurnidas. nem subcontratar qualquer das prestaçt)es a que está obrigada.
e\ceto nas corrdiçôcs autorizadas pela autoridade competente:
ee) Quak;ucr solicitaçào tcitrr pela CONTRATADA. cnr quc l.rossa allerar o teruto dtr

Conllato ora alirmado. a C()NTRATADA dererá cotttutricar a ( outralanlc ria Oflcio.

.iuntanicnlc conr suus docuurctrtos rluc p()ssan1 argultlenta[ dcr itla altcraçào. pam quc o(a)
Gcstor(a) possa tomar as dcr idas pror idências a solicitaçào ora prctendida:

9. DA RESPONSAI}ILIDADE POIT EN(',\R(;oS
9.1. A contratacla é responsár,el pelos encargos previdenciários. tiscais resultantes. diteta ou

indiretamente- da execuçào do presente contrato e ainda por tlultas que rierem a ser

aplicadas por intiaçào aos disposiliros legais. regular.r.rentare\ e c()ntratuais. pol pane da

ct)ntralada. ou enr Virtude'de qualqr.rer ato (tu ontissào de seus prcpostos stlhconlratados.
9.2. A inadirnplência da conlralada. ct»n relàrência aos encargos especiticados nesta

cláusula. nâo l.ransÍêre ao contratante a responsabilidade por seu pagamento. nem poderá

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriaçào do resultado alcançado. sob pena de

rescisão da presente avença.

l0 - t)A t'ls( ALIZA(' Ão o.q pnrs'l'A( Ão D() SERvIC'o:

St-\lS,\ - Ruâ .\lÜrirântt B rro\o. rtÔ: .U{1. ( cnlro. Obidos,l'.\ - ( UI': 6Í1.250-(100.
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8 - DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE
8.1. Na execução do obieto do presente contrato. caberá ao contratanle:

a) Pagar ate o décimo dia após o mês rencido. o preço tixado nestc instrumento. na

CIáusula terceira:
b)Proporcionar todas as Íacilidadcs para quc a Contratada possa realizar seu mister a
contento. inclusive garantir instruulento c nrecanismos para evcntual deslocamento para

tbra do município. quando necessário:
c) disponibilizar a Contratada. na ocorrência de serr iços t'ora do donricílio. o custeio de

despesas cun transporte. alirnentação e hospedagem:
d) Acompanhar e Íiscalizar a esecuçâo do Contrato por intermédio de comissão ott

gestor designado para estL'tim. de acordo com o aÍ. 67 da Lei Federal n'8.666/9i:
e) Designar cornissão ou senidor para proceder à avaliaçào de cada um dos itens que

compôem o objeto deste contlato a serern recebidos:
f) Prestar todas as inlirrmações e/ou esclarecinrentos quc venham a ser solicitados pela

Contratada:
g) Garantir o pagamento de todas as despesas inerentes à realização dos serviços. tais
corno deslocamento. alimentação e moradia para o técnico no rnurricípio de Obidos-Pa:
h) I-ornecer senha especilica para acessar a Platatbmra Nlais Brasil e denrais sistcnras

têderais à Contratada:
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10.1. ('ompete aos responsárcis da SENIPOF. d!'sisnar senidores a screnl cscolhidos
para procederem com o acompanhamento. controle e liscalizaçâo na execução do objeto e

do contrato. para o que tará dcsignaçào especiÍica. na lirrma da Lei 8.666/9i.
10.2. O servidor responsável pela Íiscalizaçào do contrato. no ânrbito de suas competências
e dentro das disposições legais. tomará todas as uredidas necessárias para a boa e regular
erecuçào rJo ohjeto desta licitaçàrr:
10.-3. A execuçào dos seniços ohie'to deste contrak) dcrç'[á ser efetuada no endereço. dias
c' horários dcllnidos na proposta.
10.I. Os responsáveis da SFIMPOI' sorào rigorosos na conÍêrência do obiettt sxecutado.
reserr ando-sc o direito de conceder a autorizaçào ,.lo seu pagamento condicionada à
qualidade dos ntesmos.
10.5 Os tiscais do Contrato c da cxecução dos serviços. cstão definidos conl'orme Portaria
n'0-1i'l()ll. dc l(r dc setembro dc l()]I-SEN4PO[ . :crào rts sc uinles sen idor,:s

I - F-isc:rl FRAN( 1.\Ntr PRATA LOPI.S
CPF:
R(i -+sl I 196 Orgâo Expedidor

PC/PA
S itu ào F unciorral:

10.5.1. ('aberá aos gestores e fiscais dos Íbrnecimenlos c contrato:
a) Emitir as requisições para a retirada do obieto destc l ermo contralual.
b) Solicitar à contratada e scus prepostos. tclnpeslivanlente. lodas as prolidências
necessárias ao bom andamctto da erecuçào dos lc»'nec inrentos.
c) [)ocumentar as ocorrências havidas. em registt'o próprio. firmado iuntan'lente com o
prepost() da contratada.
d) Emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato.
em especial aplicação de sanções ou revisào do contralo.
e) Sustar os pagamcnl()s tlas Íhturas. no caso dc irrobservância pela contratada de
qualquer cxigência sua rclatir a às obrigações contratuais.
Í) Recebirmento e atesto dos bens.
g) Qualidade e Vigência do ( ontrato.
h) As deticiências identiflcadas pelos Í-rscais serào levadas ao conhecimento dos
responsáveis da Secretaria Municipal de Planelamento Orçamento e Finanças -
SEMPOF sob Íbrma de relatôrio. e encaminhadas côpias para a nolificação da licitante

x ) L:letiio ( ) Contratado ( ) ('omissionada

Irorn't llo Ensino N.1ódio ( onr leto

Cargo/F unçào I Auxiliar Administrativo
2- Fiscal A:ü)REIA lX)S S..{liTOS RII}EtRO ÂLBt QtiERQt;E
CPF: ,D?6..+llru-1,
R(i: Orgão Expedidor:

PC/PA
-183 7960

Situaçiio I:uncional
I:ornraçirtr

( ) Elêtitr ( X )Contratado ()('omissionada

Car o/Funçâo
Er.rsino N,lcdio ('or.n lcto
Auxiliar ..\dnr inistratir o

\[-\lS \ - Rur Alírirxnl( liarr$ro. no: J.]0. ( enlr('. Obido\i P \ ( E P: 68.1511-(]ll(1.
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Yencedora. objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. caso se Íàça

nccessário.
i) Os liscais do contralo anotarão em rcgistro próprio hdas as oco[rências relacionadas

com a execuçào do contrato- indicando dia" t.Dês e ano. beln como o nonle dos

fi.rr.rcionários eventualnentc envolvidos. determinando o que tbr necessário à

regularização das laltas ou def-eitos observados e encaminllando os apontamcntos à

autoridade competente para as providências cabír'eis.
j) Os liscais do Cor.rtrato ficarào responsá\'el em avisâr com -10 (trinta) dias de

antecedência do término do contrato ao(a) Secrctário (a). para que 1onle as devidas
providências.

10.6. E vedado ao contratante e a seu represenlantc- cxercer poder de nrando sobre os

empregados da contratada. leportando-se somente aos prepostos e responsá\'eis por ela
indicados.
10.7. A Ílscalização exercida pelo contratante nâo excluirá ou reduzirá a responsabilidade da

contratada pelôs danos causados cli[etamente ao contratar]te ou a lerceiros- decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato.
l0.8. Os fiscais da contratante devcrão ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução do contrato.
10.9. A flscalizaÇào de que trala este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

contratada. inclusive perante terceiros. por qualquer inegularidade. ainda que resultante de

impell'eiçties técnicas. vicios redibitórios. ou eurprego de matelial inadequado ou de

qualidade ir.rf-erior. e. na ocorência desta. nào implica em conesponsabilidade da

Administraçào ou de seus agentes e prepostos. de conlormidade com o art. 70 da Lei n"

8.666. de 1993.

II - DA EXECUC AO DOS SERVICOS
11.1. O local. prazo e condições da execução dos serviços serão os fllesmos constantes no

Iter.n 7, deste contrato e conlbnne o tem'lo de rel'erência nos quais constan'I todas as

especilicações a serem erecutadas bem como lodas as condições para a erecuçào dos

serviços.
11.2. A execução do objeto deste contrato deverá ser etêtuada no endereço indicado pela
Contlatante. conlbrme a necessidade.
11.3. Poderá ser admitido apcnirs unra prorrogaçào no prazo de erecuçào dos serviços desde

que int'omado lbrmalmente. pela contratada. no prazo rnárimo de até 0-i (Três) dias que

antecedem o termino do Prazo. além de estar plenarrente justillcados- atendendo aos

interesses e conveniência da Administração Pública:
I1.3.1. Os responsár,eis da SEMPOF responderão Íblmalrriente no prazo máximo de até l2
(doze) horas. se aceita ou não a justilicatii'a apresenta pela col'Itratada reÍ-erente à

prorrogação no prazo de execuçào dos tbrnecilnentos:
I l.{. Após a execução do obieto dcste contrato pela Contratada os responsár,'eis da SEMPOF
r eritlcarào ilnediatamente da contbrnridade das especiÍicações. SatisÍàitas todas as condições

SEIISA - Rua Almirante Barroso. nor JJ0. ('ent.o, Obidos/P,\ CUI':68.250-000
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dos testes. os responsár'eis da SF MPOF ernitirão o respectivo "Termo de Aprovaçâo e

aceitação Final", dentro do prazo ora mencionado

11.5. Caso as especificaçôes não estejam de acordo com as exigências estabelecidas r.ro

Processo de Inexigibilidade de Lieitação. a contratada der erá substituir o objeto enl questâo.

I2 - T)A RIiSC'ISAO
12.1. Constituem nrotivtr para a rescisâo do presente contrato as hipóteses previstas nos Arts.
7l e -18. 

d.a Lei n' 8-666.191.

12.2. A contratada poderá seu contrato cancelado quando:
12.2.1. Descumprir as condições do contrato:
12.2.2. Nào cumprir o estabelecido no Termo de Retêrência:
12.2.3. Nào retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo l\4unicipio de

Obidos/Secretaria. sem justi Íicativa aceitável:
12.2.-1. Nào aceitar reduzir o seu preço. na hipótese de este se tomar superior àqueles
praticados no mercado:
12.2.5. I iver presentes razões de interesse público:
t2.3. A rescisão contratual poderá ser:

a) deten.ninada por ato unilateral e estrito da Administraçào nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do ar-t. 78 da lei n". 8.666.9i:
b) Amigável- por acordo entre as partes: e

c) .Tudiciah.nente. nos termos da legislaçào.

I3 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EN,I CASO DE RESCISAO
13.1. Na hipótese de rescisâo administrativa do presente contrato. a contratada reconhece, de

logo. o direito do contratante de adotar. no que couber a seu exclusivo critério. as medidas
previstas no Art. 80. da Lei n'8.666193.

I4 - DAS SANÇÔES:
ll.l. Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigaçôes contratuals
assumidas. ou a infringência de preceilos legais pertinentes. serào a ela aplicadas. segundo a
gravitladc' da tàlta cometida. as seguintes penalidades:

a) Advertêr, cia. sempre que f-orer.n constatadas làlhas de pouca gravidade. para as quais
tenha a contratada concorrido diretamente:
b) Mr-rlta de 10o/' (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado. quando
deirar de cumprir. no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas:
c) Multa de l0ozo (dez por cento) do valor do contrato. na hipótese de. já tendo a

CONTRATADA soÍiido puniçào na lbrma prer'ista na alínea anterior. vir ela a
cometer nova intiação. sem prejuízo da imediata rescisâo do contrato e aplicação das

denrais sanções cabír eis:
d) Suspensão tempor'ária de participação err licitaçào e irnpedimento de contratar com
o CONTRATANTE por até 05 (cinco) anos:

SEUSÂ - Roâ,\llnlranlc Barroso. ['r J.]0. ( entro, Obidos/PA ( EP:68.250-000
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e) Declâração de inidoneidade para licitar ou contratar coln a Llnião. Estados. Distrittr
Federal ou Municipios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigaçõcs
assumidas. praticando fàlta grar.e. dolosa ou re\esrida de má-1ú.

1.1.2. As sançôes de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que
evenlualmentc detenha a CONTRATADA.
l:1.3. As sançôes previstas não poderão ser relevadas. salr.o quando Íicar comprovada a
ocorrência de situações que se enquadrent no conceito jurídico de Iirrça maior ou caso
t'orruito- der ida e f'orntalnc'ntc .justiicadas e compror adas.

I5 - DA C()NTRATAC.'AO
15.1. Para a presente contrataçào. l'oi realizada INEXIGIBIL1DADE DE LICITAÇAO
RATIFICADA no dia XX/XX/XXX.

\xxxxxxxx_\x\
(,()NTRAT,{NTT-

XX X X \ X X-XXXX -X XX XX XXX
CONTRATADA

TESTE,MTINHAS:
Nor.ne:

( l,lNor.ne:

SEtISA - Rua .llmirxrtr B:rrro\o. no: JJ0, ( enlr.. Óbidosi P.\ ( EI':61i.250-000.
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16. I . A vigêrrcia do presente coutrirlo ser'á de xxx/rx/21122 à I J2023.

I]: DÀS CONDIÇÕES DE HABILITACÀO DA CONTR{TADA
i 7. l. A CONTRATADA declara. no ato de celebraçào tlo prcscnte contrato. estar
plenamente habiiitada à assunçào dos encargos contratuais e assuute o compromisso de
uranter. durante a execuçào do contrato. todas as condiçôes de qualificaçào. habilitaçào e

idoncidade necessárias ao perleito cunrprimento do seu objeto.

18 - DO FORO
lÍ1.1. As partes elegem o t'oro da Comarca de Obidos/PA. com renúncia a qualquer outro.
para dirimir dúvida ou questôes nâo lesolvidas administrativantente.
18.2. E por estarem. assim..iustas e contratadas. firmam as partes o presente contrato em 03
(três) r,ias de igual teor e forma. para todos os eÍàitos legais.

Óbidos/PA" dc xxxxr de 1022.

CPF:_


