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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

uuxrcÍpro DE oBIDos/PA PoR MEIo DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - SEMED,

E A EMPRESA CÂNTO E ÂGUIAR COMERCIO E

SERV|çOS LTDA CNP' N" 39.897.57310001-03, NA

FORMAABAIXO,

CONTRATANTE

O UUlttCÍplO Oe óUtnOSTrA CNPI n'05.131.1S0/0001-ff, por intermédio da SECRETÂRIA

MUN|CIPAL DE EDUCAçÃO CNPI N" 30.971,257/0001-51, com sede na Travessa Rui Barbosa, n" 463,

centro, cEP: eg.zso-ooo, óbidos-PA, neste ato representado pela ordenadora sra. MARIA ZILDÂ BENTES

SoUSA - SECRETÁRIA MUNfcfpÂL DE EDUcAçÂo, portâdora da carteira de ldentidade 1" 1472516 -

PC/PA e CPF n" 231.57A.102-?5, residente e domiciliada nestâ cidade de Óbidos-PA

CONTRÂTÂDA

Empresa CÂNTO E AGUTAR COMERCIO E SERCTçOS LTDA, inscritâ no cNP| sob o n" 39.897.573/0OO1-

o3, estabelecida a TV são loao, n" 30, Bairro são Francisco, neste ato representada pela sra' LUANE VÂZ

CÂI{TO, residente na TV São loao, n.30, Bairro São Francisco, Cidade de óbidos, Estâdo do Para, portador

do CPF OO2.79A.992-54.

Pelo presente instmmento, e na melhor forma de direito, âs partes anteriormeit:-i{Yidiid* "
deüdàmente qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos da ADESÃO DE ATA DE

REGISTRo Ou' nnEços Ne oo7 /zozzlPMolSEMED oRIUNDA Do PREGÀo ELETRoNICo sRP Ne

020/2021-SRp efe úS ngCtSfnO ne etreçOS N" O2O /2027, pactuãr o presente instrumento contratual

que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e nlutuamente se outorgam:

o contrito obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei

Federal ne 10.520; de 17 /O7 /20O2t Decreto Federal 1O.024/2O19; Decreto Federal ne 7 '892 /2O13 e

subsidiariamente, pela Lei Federal ne 8.666, de 2l/06193 e Lei Complementar ne 123 /2O06 de 14/17/06'

bem como as condições estabelecidas no Edital da PREGÂO ELETRONICO SRP Na 020/2021 ATA DE

REGISTRO DE PREçOS N" 2Ol2021 . GERENCIADÂ PEIÁ PREFEITURÂ DE ÓBIDOS.

1. po oBlETo

1.1. ÂDESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREçO§ Ne OO7 /2O22|PMO/SEMED, ORIUNDA DO PREGÂo

ELETROMCO SRP N9 O2O/2021ATÁ DE REGISTRO DE PREçOS N' 02Ol2021-SRP,,CUIO.OBIETO

É o nscrs1no Or enrçoi qUr ouprlvA Â coNTRÂTAçÂo ur nuenrse ESPECIALIZADA PÂRA

e 
-pneirnçfo 

Dos igRviços úuN'ruals E PARcEiÁDos DE LocAçÃo DE vElculos E

MÂQU|NÁRIOS PESADOS.

2 . DO REGIME DE EXECUCÁO

I. PARTES

II. DISPOSICÔES CONTRÂTUAIS
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2.1 - A execução dos serviços observará o preüsto no Ârt. 15 da Lei Federal8.666/93. t),
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3 . DO PRECO

3.1. O vâlor total do presente contrato é de RS 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais) referente ao

quantitativo de 5096, conforme tabela abaixo:

I
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PRTTEITURA DE ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAI. DE óBIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO
CNPf/MF n": 30.971.257 /OOOL-Sl

600 h ora R$ 121,00 R$ 72.600,00

CAMINHÃO BAÚ, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL:4.5OOKG= EM HORA - DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAR: COM PROTEÇÃO (CONSTITUÍDO DE MATERIAIS DE FÁCIL

LIMPEZA E DESINFECÇÃO). QUILOMETRAGEM LIVRE, NO MÍNIMO 140 KM POR DIA.

REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS - COM MOTORISTA

I
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ITEM DESCRTÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL
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4,1, As despesas decorrenles para a presente contratação, objeto deste contrato administrati

conta das dotações orçamenúrias a seguir:

zs2s- FUNDo MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo

Proieto/Átividâdei L2 36L OOIO 2.036 - Manutenção do ProBrama Salário Educação - SÁLED

Elemento de Despesa: 33.9O.39.O0 - Olltros Serv. De Terceiros Pessoa lurÍdica

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serv. De Terceiros Pessoa lurídica

s - DAs coNDtcôEs pE PAGAMENT0

5.1. Parâ fins de paganrento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estâdual n. a 877,

de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. e: 018, de 21 de maio de 2008, da Secretãria de

Estado de Fazendâ - SEFA

5,2. O pagamento dos serviços prestados será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal

deüdamente atestade, através de conta bancaria do fornecedor.

5,3. Só serão pagos os vdores mensais referêntes aos serviços prestâdos efetivamente exedrtados,

mediante nota fiscal que seÉ submetida à avaliaÉo de sua veracidade.

5.,L Para eÍetivaÉo do pagemento, além da correspondente Nota Fiscal, a contratâda deverá

comprovar sua regularidade fiscal, através das CeÉidões Negativas de Débitos atualizadas.

5,5. As despesas de frete/ernbalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da

emissão da nota fiscal.

5.6. No caso de incorreçâo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos

restituídos à conEatada pâra as correções necessárias, não respondendo ao Município de Óbidos-

PA/SEMED por queisquer encergos resultântes de atrasos na liquidação dos pagamentos

corespondentes.

5.7, Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de lmpostos e Contribuiçôes

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovaçâo

de acordo com o disposto na Lei Complementar n- o: 723, de 74 de dezembro de 2006.

5.8. Para a licitante estrangeira que indicou nâ proposta de preços o recebimento do pagamento em

moeda estrengeira, será utilizada a cotâção do último dia útil anterior ao diâ do pagãmento.

5.9. O Município de Ótlidos-PA/SEMED podeÉ eigir da contratada, a qualquer tempo, a apresentação

de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou compromisso parâ com

terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não apresentação desses

comprovantes podeÉ ensejar a suspensão dos pagamentos deüdos ao Município de Óbidos-PA/SEMED,

a seu critério, até a regularizaçào do assunto.
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5.10. O MunicÍpio de Óbidos-PA/SEMED procedeÉ à retenção de impostos nas hipóteses

lei.

\
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511. A contretade apresentará ao(a) gestor(e] documento fiscal específico referente ao obieto deste

contrato administrâtivo, sendo que estes deverão ser entregues a cada mês.

S.12. O gestor terâ o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contâr da apresentação do documento fiscal,

para aprová-lo ou reieitá-lo.

5.13. O documento fiscal não aprovado pelo gestor seÉ devolvido à contratâda para as necessárias

correções, com as informaçôes que motivaram sua reieiÉo, contando-se o prazo estabelecido para

pagamento a partir da data de sua reapresentação.

S.1,1, A devoluçâo do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto

pera que a conEatada suspenda a execução do contrâto.

S,1S,O contratante poderá sustâr o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes

(:lsos:

al Execuçâo do obieto contratual em desacordo com o avençado;

b) Existência de qualquer débito para com o contratante.

5.16. No caso de eventual âtrâso de pagamento, e mediante pedido da CONTRÁTADÀ o valor devido

poderá ser etualizado financeiramente, desde que autorizado pela contratante, desde a data a que o mesmo

se refere até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante

aplicação da seguinte fórmula:

Ar = [(1 + tPcÂ/loo)r/ro -11 * *, onr"'
ÂF = atualização financeira;
IPCÂ = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com ügência a partir da datâ 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 reajuste.

5,17. Os preços poderão ser reaiustados, desde que autorizado pela contratante, mediante requerimento

da CONTRÂTÂDA, com base no Índice Geral de Preços - IGP ou outro que üer a subsütuí-lo, observado

o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a con[ar da data limite nxada para apresentação dâ proposta de

preços da confatâda.

6 . DA ÁLTERÂCÂO

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do ArL 65, da Lei n o 8.666/93.

6.2. O presente contato poderá ser modificado por meio de apostilamento nos termos do §8" do art. 65 da

Lei n'. 8.666/93.

7. DAS OBRIGÂÇôES DA CONTRÂTADÂ

7.1. Na execuçâo do presente contrato, obriga-se a contratâda a enúdar todo o empenho e dedicaçào

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a:
á"
ü
,1

c
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a) Comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de entrega, ao gestdl'!tr
responsável legal da SEMED eventuais ocorrências anormais verificada na execução do serviço
como interrupção ou atraso no serviço;
b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsatlilidade, os empregados necessários
à perfeita execução dos serviços, cabendo.lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encârgos
previstos na legislaçâo trâbalhista, previdenciáriâ e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua
condição de empregadora;
c) Atender, com a diligência possível, as determinaçôes do gestor, adotando todas as proüdências
necessárias à regulaúzação de faltas e irregularidades verificadas;
dl Indenizar o contratante por quaisquer danos causados, por seus empregados, ficando este
autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos deüdos à CONTRÂTÂDA;
e) Fornecer o objeto em conformidade com as quantidades, especificações e descrições contidas no
Anexo I - Termo de Referência, cadâ solicitação dâ contretante, no prazo máximo de até 15
(quinzeJ dias corridos após o recebimento da ordem de serviço, no local, dias e horários abaüo
informados:
0 Todas as despesas diretas e indiÍetâs, frete, tributos, tãxa de administração, encargos sociais,
encargos trabalhistas, fiscãis, comerciaig deslocâmento de pessoal, prestâção de garantia, Seguro,
Eansporte até o desüno e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento
integral do obieto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse títuloi
g) Caso as embarcações não esteiam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRÂTADA
deverá fjlfazçf ou substituir o obieto em questâo, no prazo Máximo de até 10 (dez) dias corridos,
contado do recebimento da NOTIFICÁçÁO da CONTRÂTÂNTE, sob pena de aplicação das
penalidades estabelecidas no Contrâto;
h) Por ocasião da execução dos serviços, a CONTRÁTÁDÁ deveÉ avisar antecipadamente a
CONTRÁTENTE sobre: data, hora e nome do funcionáúo da CONTRÁTADA responsável pelos
serviços;
iJ Atender prontamente, exclusivamente neste município a quâisquer exigências da Administração,
inerentes ao(sJ serviço(sl do Presente Contrato Administrativo;
i) Manter, durante toda a execuçâo do coÍltrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas âs condições de habilitação e qualificação exigidas neste conü:ato administrâtivo;
k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratár qualquer das prestações a que esú obrigada, exceto nas condições
autorizâdas pela autoridade competente;
l) Qualquer solícitãção feita pela CONTRÂTADÀ em que possa âlterâr o termo do Conúato ora
afirmado, a CONTRÂTADA deverá comunicar a Contratante via Ofício, iuntamente com seus
documentos que possam argumentar deúda alteração, para que o(a) Gestor(a) possa encaminhar
úa Offcio à Comissão Permanente de Licitação, para seiam tomadas as deüdas providências cabíveis
a solicitação ora pretendida;
m) A CONTRÁTÂDA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE, que se procedam às
mudanças nos dias e horários dos serviços, sempre que houver necessidade.

8 - DÁS OBRIGÂCõES DO CONTRÁTANTE

8.1. Na execução do obieto do presente contrato, caberá ao contratante:

a) Proceder à emissão das requÍsições em tempo hábil;
b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das

condiçôes estabelecidás no contrato;
c, Participar âtivamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade no
momento da entre8a,
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de comissão ou gestor designado
pâra este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal na A.666193;
e) Efetuar o[s] pagamento(s) da(s] Nota{s] Fiscal(aisl da contratada, após a efeüva execução dos
serviços e emissão dos Termos de Recebimentos;
f) Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um dos itens que compôem o

obieto deste contrato a serem recebÍdos;

TRÂVESSÁ RUr BÁRBOSÀ N'463, CENTRO, CEP: 68.250-000, óBIDOS-PA ,y' O
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g) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constaBtÍ)_s

9 - DA RESPONSABILIDAI}E POR ENCARGOS

9.1. Á conEatada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultântes, diretâ ou indiretamente, da execução do presente conEato e ainda por multas que üeÍem a ser

aplicadas por infoação aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da contratada, ou

em úrtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontrâtâdos.

9.2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, nào

transfere ao contrâtante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obieto do contrato

ou restringir a apropriação do resultado alcançado, sob pena de rescisão da presente avença,

1O . DA EMISSÂO DE REOUISICÕES E FTSCALIZÁCÁO NA ENTREGA:

1O.1, Compete aos responsáveis da SEMED, designar servidores a serem escolhidos para procederem

com o acompanhamento, controle e Íiscalização na entrega do objeto e da execuçâo do contrato, pâra o

que íará designação especí{ica, na forma da Lei 8.666/93.

10.1.1, O servidor responsável pela fiscaliza$o do contrato, no âmbito de suas competências e dentro

das disposições legais, tomará todas as medidas necessárias para a boa e regular execução do obieto

deste contrato;

1O.2. A execução do objeto deste contrato deverá ser efetuada nos dias e horários mencionados no item

7.7. olínea e) deste contrato e/ou conforme ordem de serviços da SEMED.

1O.3. Os responsáveis da SEMED serão rigorosos na conferência dos serviços executados, reservando-se o

direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade dos mesmos,

10.4. A emissão de requisições será expedida pelo (al Gestor(a) da Secretâria Municipal de EducâÉo -

SEMED e demais responsáveis competentes, conforme suas necessidades.

10,5. Os fiscais do contmto conforme Portâria ns 186/2022-SEMED dê 12 de setembro ie 2022,

serão os seguintes servidores:

Portaria de Fiscais N": 186/2022-SEMED

1 - Fiscal FRÂNCISCO DELSON PIMENTEL ALMEIDA

Decreto de Nomeação n": L97 /2021
CPF: 464.037 .102-06

RG: t7543337-PC/PA

Situação Funcional [D Contratado ou [) Efeüvo (XJ Comissionado

2 - Fiscal FRÂNCISCO CARLOS GUALBERTO GALÚCIO

Decreto Comissionâdo n": 386/2006
CPF 673.974.432-49

TRÂVESSA RUI BARBOSÀ N" 463, CENTRO, CEP: 68.25O-OOO, OBIDOS-PÁ 7

um dos itens que compõem o obieto deste contrato, para que seiam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
h) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
contratada;
i) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações parâ substituição de cada um dos
itens que compõem o obieto deste contrato,
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1O.5.1. Caberá aos gestores e fiscais do serviço e contrato

a) Emitir as requisições para a execução do objeto deste contrato;
b] Solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias âo
bom andamento da execuçâo do serviço;
c) Documentar âs ocorrências havidas, em registro próprio, frrmado iuntamente com o preposto da
contratâde;
d) Emitir pareceres em todos os atos do contratante relaüvos à execução do contrato, em especial
aplicação de sanções ou revisão do conüato;
e) Sustar os pagamentos das Notãs Fiscais, no caso de inobservância pela contratada de qualquer
exigência sua relâtiva às obrigações contratuais;
0 Recebimento e atesto dos bens;
g) Qualidade e Vigência do Contratoj
h) As deÍiciências identificadas pelos fiscais serão levadas ao conhecimento dos responsáveis da
§ecretâria Municipal de Educação - SEüED sob forma de relatório, e encaminhãdas cópias para a
notificação da CONTRÁTADA, obietivando a imediata correção das irregularidades apontadas, caso
se faça necess"ário;
i) Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadâs com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das taltas ou defeitos obseruados e

encâminhando os apontâmentos à âutoridade competente para as providências cabíveis;

i) Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avlsar com 30 (trinta) dias de antecedência do
termino do contrato ao(a) Sect etário[a), para que tome as devidas proüdências.

10.6, É vedado ao contratante e a seu representânte, exercer poder de mando sobre os empregados da

contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

10.7. A fiscalizaçâo exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade dâ contratada

pelos danos causados diretâmente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução do contrato,

1O,8. Os fiscais da contratante deverâo ter â experiência necessária para o acompanhamento e controle da

exerução do con§ato,

1O.9, A fiscalização de que tratá este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,

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 implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus egentes e prepostos, de conformidade

com o arL 70 da Lei na 8.666, de 1993.

11 - DÂ ENTREGA DO OBIETO CONTRÁTUÁL

11.1. O local, prazo e condições de execução do serviço serão os mesmos constantes no ltem 7. deste

contrato administrativo no quais constam todas as especificações a serem executadas bem como todas as

condiçôes para a execuçâo do serviço.

11.2. A execugão do obieto deste contrato deverá ser efetuada sob mandato dos responsáveis pela

SEMED, mencionado no r-tem 7,r. eJ deste contrato.

TRÂVESSÁ RUI BARBOSÁ, N" 463, CENTRO, CEP: 68.250-000, óBIDOS-PÂ 
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11.3. Poderá ser admitida apenas uma prorrogação no prazo de execução desde que informado

formãlmente no prazo máximo de até 24 [Vinte e quatro) horas que antecede o termino do Prazo, além

de estâr plenamente iustificados, âtendendo aos interesses e conveniência da Administreção Pública;

11.3.1. Os responsáveis da SEMED respondeÉo formalmente no prazo máximo de até 2,[ (Vinte e

quaEoJ horas, se aceita ou não a justificativa apresenta pela consâtada referente à prorrogação no

prazo de entrega;

11.4. Após a execução do obieto deste contr.ato pelo (s) ttrrnecedor(s) a os responsáveis da SEMED

disporão de um período de atê 24 [Vinte e quatro] horas para testes e verificações do referido obieto. A

pârtir deste período, satisfeitas todas as condiçôes dos testes, os responsáveis da SEMED emitirão o

respecüvo -Termo de Aceitaçâo Final', dentro do prazo ora mencionado.

11.4. O obieto deste contrato será recebido:

a) Proüsoriamente, no prazo de até 02 (DoisJ dias úteis, para verificaçâo de sua qualiüde e
b) DeÍinitivahente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as especificações
constãntes no contrato administrativo, por meio de 'Termo de Acelta@o Flnal", dentro do prazo
mencionado na alínea a] desta cláusula.

11.5. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a

contratada deverá substituir ou complementâr o obleto em questão no prazo mencionado na alínea g) da

cláusula 7.1 deste Contrato.

12 - DA RESCTSÃO

12.1. Constituem motivo pâra a rescisão do presente conFâto as hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78, da

Lei ne 8.666 /93 .

12.2. A conEatada podeÉ seu contrato cancelado quando:

12,2.1. Descumpúr as condições do contrato;

12.2.2. Não cumprir o estabelecido no contrâto administrativo;

12,2.3. Não retirar a respectiva Nota de Ernpenho no prazo estabelecido pelo MunÍcípio de Óbidos/

Secreteriâ Municipal de Educação - SEMED, sern iustificativa aceitável;

12.2.,[, Não aceitâr reduzir o seu preço, nâ hipótese de este se tornar superíor àqueles praticados no

mercado;

12.2.5. Tiver presentes razões de interesse público;

12.3.0 cancelamento de contrato, nas hipóteses preústas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

serão formalizados por despacho da autoridade competente do Município de Óbidos - PA;

12.1, A empresa contÍatada poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato

superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste contrato, decorrente de caso

fortuito ou de força maior, deüdamente comprovado.

12.5. o cancelamento será a pedido, quando a empresa contratada comprovÂr:

a) A impossibilidade de cumprir as exigências do contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior.
b) Que o seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevaçâo dos preços de
mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do obieto.
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c) A ocorrência de qualquer dâs hipóteses conüdas no ârt.78, incisos XlV, XV e XVt, da Lei Federal
8.666/93.

12.6. Por iniciativa do Município de óbidos/sEMED, quândo:

a) A empresa contratada perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no
processo licitatório.
b) A empresa contratada não comparecer ou se reorsar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes do contrato administrativo.
c) Caractêrizáda qualquer hipótese de inexecução total ou percial das condições estabelecidas no
contrato ou nos pedidos dele decorrentes.
d) Não Íor assinada, pela empresa destinâráÍia, a Autorização dos serviços no prazo estabelecido;
e) A empresa contratada incorrer nas condutas que enseiem rescisão administrativa, conforme
preüsão dos incisos de I a XII e XVll do aÍL 78, dâ Lei n" 8.666/93.
f) Os preços se apresentarem superiores aos praücados no mercado, e a empresa fornecedora se

recusar a reduzi-lo;

12.7. Á resclsão contratual poderá ser:

a) Determineda por ato unilaterâl e estrito da Administrãção nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVÍl do arr 78 da lei ne. 8.666.93;
b) Amigável, por acordo entre as partes e

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.8. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Obidos -PA faÉ o devido

apostilamento no ConEato Administrativo e informará aos Proponentes a nova ordem de classificação ou

execução, câso não opte pelo cancelamento total do Contrato quando frustradas es neSociações com o

licitante registrado remanescente.

13 . DOS DIREITOS DO CONTRÁTAI{TE EM CASO DE RESCTSÂO

13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, de logo, o

direito do contratante de ãdotar, no que couber a seu exclusivo sritério, as medidas previsras no Aú 80, da

Lei nq 8.666/93.

t4-DASSANCÔES;

1,[.1. Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das otrrigaçôes contratuais assumidas, ou a

infringência de preceitos legãis pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a graüdade da falta cometida,

as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constãtãdas falhas de pouca graüdade, para as quais tenha e

contratedâ concorrido diretamente;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato deüdamente átuâlizado, qüândo deixar de

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

cl Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a CONTRÂTADA

sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova intiação, sem preluízo

da imediala rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr com o

GONTRÁTÂNTE por até 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade parã licirar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios quando a CONTRÁTÂDA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta

ú
0,

I
4
)

U/

grave, dolosa ou revestida de má-fé.
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14.2. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos q eve n tuu

detenha a CONTRATADÀ

1,t 3. As sanções preústes não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de

situaçôes que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, deüda e formalmente

iustifi cadas e comprovadas.

15. NA CONTRÁTACÂO

15,1, Para a presente contratação, foi realizada ADESÂO DE ATA DE REGISTR0 DE PREÇOS Ne

oo7 /2022/PMO/SEMED ORTUNDA DO PREGÂO ELE',TRONTCO SRP Ns 020/2021-SRP ATA DE REGTSTRO

DE PREÇOS N" 020/2021.

16 . DÂ VIGÊNCIÂ

16.1. Â vigênciâ do presente contrato e o início dos serviços será de 08,/08 /2022 à 08/08/2023.

17 - DAS CONDTCõES DE HARILITACÂO DÂ CONTRi{TÁDÁ

17,1. Á CONTRÂTADÁ declara, no ato de celebração do presente contreto, estar plenamente habilitada à

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante â execução do contrato,

todas as condições de qualificaçâo, habilitaçâo e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu

obieto.

18 - DO FORO

18,1, As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir

dúúda ou questões nâo resolvidas administrativamente.

18.2, E por estarem, assim, iustas e contratadai firmam as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias

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

óbidos/PÀ oB de agosto de 2022.

MÂRIÂ ZILDA BENTES SOUSA
sEcRE rÂRrA MUt{lCtPÁL DE EDUCÂÉO

FUNDO MUNICIPÁL DE EDUCAçÂO
CONTRÂTANTE

TESTEMU II
Nome:

CA E AGUIÂR COMERCIO ços LTDA
cNPl N" 39.897.573/0001-03

CONTRÂTADA

CPF a)1 o oo

CPF: 04r'5eJ.322'65Nom e
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