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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI

cELEBRAM o uuNrcÍpro DE óaroosTnl
lrnavÉs DÂ SECRETARIA MUNICIpÂL DE

SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,
COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INC. II, DA LEI N9

14.133/2021, COM Â EMPRESA E. MENDES & CIA

LTDA INCRITÂ NO CNPJ SOB O NE

04.295.467 /0001-67, NA FORMA ABÂIXO.

CONTRATANTE

O UUUICÍplO nf óetOOSTfe, pessoa juídica de direito público interno, inscrito no CNPf sob o no

05.131.180/0001-64, sediada à Rua Deputado Raimundo Chaves, n' 338, Bairro Centro, CEP:

68.250-000, Óbidos/PA, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SÂNEAMENTO,

URBANISMO E INFRAESTRUTURA, com sede à Avenida Nelson Souza, n' 681, Fáüma, CEP:

68.250-000, Óbidos-PA, E-mail: pmoseurbi@obidos.pa.gov.br, neste ato representado pelo

ordenador Sr. JÂIME BARBOSÂ DÁ SILVA - PREFEITO DO MUNICÍP|O DE ÓBIDOS/PA, portador

da Carteira de ldentidade n" 2147579 - 3a Via - PC/PA e CPF n" 120.550.852-04, residente e

domiciliado na Rua Almirante Barroso, n' 231, Baírro Centro, Óbidos/PA, CEP 68.250-000,

residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos-PA.

CONTRATADO

Empresa E. MENDES & CIÂ LTDA, com sede na Rua Siqueira Campos, 383, Centro, Óbidos/PA,

CEP: 68.250-000, inscritâ no CNP| sob o ne 04.295.467 /000l-67, doravante denominada

CONTRÂTADA, neste ato, representada pelo Sr. EMANUEL MENDES, portador da CarteÍra de

ldentidade nq 1621939 e CPF Ne 270,897.032-15, telefone (93) 3547-2054.

CúUSULA PRIMEIRA. Do oB,ETo

o presente contrato tem como objeto coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE

GRUPO GERADOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECR,ETÂRIA

MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA-SEURBI.

CúUSULA SEGUNDA. Do vALoR Do CONTRATO

I. PARTES

Àúnida Prefeito Nelson Sousa, n'681,8airro de Fátima, CEP:68.250-000, Óbidos-PA.
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1.0 valor deste contratô, é de R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais), referentê ao
quantitativo solicitado pela Secretária da SEURBI e valores conforme tabela abaixo.

ITEM DESCRIçÂO UND QTD vALoR UNITIÍRIo VALOR TOTAL

1

MoroR NsBsoR (À DIESEL,
REFRIGERADO Á AR, RPM:
1800/2.200 POTENCTA sCV,
PARA ACOPLAR EM
GERADOR COM LUVA
ELASTICA E BASE DE FERRO.

UND 1 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

2
GERADOR
MONOFASICO,
BAIXA ROTAÇÁO

3KVA,
RPM:1800, UND 1 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

3

MOTOR NSB1BR (À DrÉsEl"
REFRIGERADO Á AR, RPM:
tB00 /2.200 P0TENCIA 1BCV
ACOPLAR EM GERÁDOR COM
LUVA ELASTICA E BASE DE
FERRO.

UND 1, R$ 19.800,00

4
GERADOR
TRIFASTCO,
BAIXA ROTAÇAO

12KVA,
RPM:1800, UN ID 1 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00

VÂLOR TOTAL R$ 40.900,00

CúUSULA TERCEIRA. Do AMPARO LEGAL

1.O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica a Dispensa de Licitação com
fundamento no Art. 75, inc. II da Lei ne L4.733/2021 e Lei Complementár ne 123/2006 de
74/12/06, com as devidas alteraçôes e demais normas pertinentes, bem como as condiçôes
estabelecidas na Dispensa de Licitâção ne o5o/2o22/PMo/SEURBI e demais normas pertinentes
às quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão suieitas.

CI,ÁUSULA QUARTA - DÂ ExEcUçÃo Do CoNTRAT0

1.4 execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e obserrrará o preüsto na Lei Federal ne 8.666/93, bem como as

disposições contidas na Dispensa de Licitação n" 0 50 /2022 /Ptll0 /SEURBI.

CúUsUtÂ QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFIúCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em ll/l0 /2O22 extinguindo-se em IO/LZ/ZOZ2,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTÁ - Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n" 681, Bairro de Fátima CEP: 68.2S0-000, Óbidos-PA
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E

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros executem o fornecimento do objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA;

1.4 - comunicar à CONTRATADÁ, qualquer irregularidade na execução da entrega dos ob.jetos e
interromper imediatamente a prestação de fornecimento.

CIÁUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGoS DA CoNTRATADÂ

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços,
tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

fJ vale-transporte; e

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

1.2 - manter os seus empregados suieitos às normas disciplinares do CONTRÁTANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados idenüficados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às

normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as norÍnas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATAN ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, o excl nd ou
reduzindo essa responsabilidade a nscalização ou o acompanhamento pelo CONT ANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretâmente a bens de p ried do
CONTRATANTE, quando

fornecimento do produto;
esses tenham sido ocasionados por seus empregados ran

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n' 681, Bairro de Fátima, CEP: 68.250-000,
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1.7 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTR.ATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que iulgar necessário; e

1.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidãde com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e necessárias ao
perfeito cumprimento do seu ob,eto.

CLÁUSULA oITAvA . DAs oBRIGAçÔES soclÁls, coMERCTAIs E RscAIs

1. À CoNTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que
ãcontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou ünculada por prevenção, conexão ou conünência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciãis resultantes deste
Contrãto.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não ransfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem
poderá onerar o obieto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a

qualquer vÍnculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CúUSUIA N0NA - DÂs oBRIGÂçÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRÂTADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Conrrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontretação de outra emprese para o fornecimento do produto obieto deste
Contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FtscAllzAçÃo

observando-se as disposições conüdas na Lei Federal ne 8.666/93, conforme abaixo re ona

1.Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidores designados para es
de Portâriâ Municipal de nç037 /20Z?-SEURBI de 09/09/2022, representando o

Avenida Prefeito Nelson Sousa, no 681, Bairro de Fátima, CEP:68.250-000,
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2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse
fim deverão ser solicitadas â Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante
o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário-

4. Os fiscais do contrato anotârão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 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 faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as proüdências cabíveis.

5. Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avlsar com 30 (trina) dias de antecedência do
termino do contrato ao(al Secretário (aJ, para que o(al mesmo(al tome as devidas proüdências.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do LoCAL PARA ENTREGA Dos MATERIATS

1. Os produtos deverão ser entregues mediante comunicação dâ Secretaria Municipal de
Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura nos dias, horários e locais indicados na Ordem de
fornecimento, pela Unidade Requisitante;

CLUÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ATESTAç,Ã0

1. A atestação das fãturas correspondentes as entregas dos geradores
relacionados no cláusula décima cláusula ou a outro servidor designado para e

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n" 681, Bairro de Fátima CEP; 68.250-000,
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1.1 FISCAI IOÃO DOS SANTOS NEVES

PORTARIA DE NOMEAçÃO DE FISCAL N'/ANO: 037 /2ü22 163.161_852-00

SITUAÇÃO FUNCIONAL: [ ] coNTRÁrADO (X) COMTSSTONADO ( ) EFETTVO

MATRICUL

A

1.2 FISCAL LATÁNDRA KEULLY FERREIRÂ BÂTISTA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N'/ANO 037 /2022 C PF: 045 .389 .022-92

srTUAÇÂO FUNCTONAL: (x) CoNTRATADO [ )COMTSSTONADO( ) EFETTVO

MATRICUL 1260a6-o
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1.4 despesa com o fornecimento do produto de que trata o obieto, está a cargo da dotação
orçamenlária a seguir:

1616 - SEC. MUN. SANEÁM. URB. E INFRÁESTRUTURÁ.

PROTETO/ATTVIDADE:04122 0008 2.013 - MANUTENçÃO DASATTVIDADES DA SEURBI

ELEMENTO DESPESÁ: 4.4.90.52.00 - EQUTPAMENTOS E MÁTERJAL PERMANENTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENTo

1. A CONTRATADA deverá apresentar notã fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor no prazo de
10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos iunto a(o) CONTP"ATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social [INSS), a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópiâ
autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as

especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRÁTANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à âlteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagâmento da parcela,

ser a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo p

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

r = (rx)

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n" 681, Bairro de Fátima CEP: 68.250-000,
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365

r = (6/100J

365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 670-

6.1 - A compensação financeira preüsta nesta condição seÉ incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.

clÁusuur DÉcrMA eutNTA - DA ALTERÁçÃo Do coNTnÁTo

l-Este Contrato poderá ser alterado nos termos da Lei Federal 8-666/93, desde que hâia interesse
da Administração do CONTRATANTE, com a apresentâção das deüdas justificativas.

2.Presente contrato poderá ser alterado por meio de âditivo, nos termos da Lei n". 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPREssÂo

1. No interesse da Ádministração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento], conforme
disposto no artigo 125, da Lei Federalne 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitâr nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora preüsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressôes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CIÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DAs PENALIDÁDES

1, Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigações contratuais assumidas,
ou a infringência de preceitos legais pertinentes, será a ela aplicada, segundo a gravidade da falta
cometida, as seguintes penalidades:

1.1- advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as quais

tenha a contratada concorrido diretamente;

1.2- multa de lgo/o (dez por cento) do valor do contrato devidamênte atuali

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

quando

1.3- multa de l0o/o (dez por cento) do valor do contrato, na hip de, tendo

contratadâ sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, ür e m

Avenida Prefeito Nelson Sousa, no 681, Bairro de Fátima, CEP: 68.250-000,
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infração, sem preiuízo da imedÍata rescisão do contrato e aplicaÉo das demais sanções

cabíveis;

1.4- declaração de inidoneidade parâ licitâr ou contratar com a Uniâo, Estados, Distrito

Federal ou Municípios quando a contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas,

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

ZJFicar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cincoJ

anos, Earantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade a CONTRATADA que:

2.1 - ensêiar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, iniustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - nâo celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará suieita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penâlidades
referidas na Lei Federal 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolâdos no item 2 dcsta Cláusula,
a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratâr com a Administração do
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRÁTADA iuntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA REsCIsÂo

PREFEIÍURA OE ESTADO DO PARÁ

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseia a sua rescisão, conforme di
Lei nq 8.666193.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:

p

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n" 681, Bairro de Fáüma, CEP: 68.250-000, Óbidos-P

I

sna

.,;..
I@§



a,;,

lf Cr
PREFEITURA DE ESTADO DO PAR/1

PREFEITURA MUN IclpeL oe óeto
rc CNPI: 0S.131.18O / 000r-64

E-MAIL: nmoseurbi(ôobidos,pa,gov.br

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, conforme
disposto na Lei na 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

2.2 - amigâvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçâo, desde que

haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação úgente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

cúusulA DÉCIMÁ NoNA - DA VTNCULÂçÃo À pRoposrA DA CoNTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da Dispensa de Licitação n"050/2022/PMO, cuja
realizaÉo decorre da autorização do Sr. Jaime Barbosa da Silva, e da proposta dâ CONTRATADA.

CúUSULA yIGÉsrMA . Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e lulgadas no Foro do Município de Óbidos/PA, com
exclusão de qualquer outro por mais rivilegiado que seia.

E, para firmeza e validade do que fo pactuado, Iavrou p ente Contrato em 3 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtâm m só efeito, às

representantes das parte, CONTRATA E e CONTRAT pelas testemunhas abaixo-

óbidos A, 11 de ou e

I
PREFE NICIPAL DE B /P^

CONTRATANTE

ósroos

?ZCrl:
E. MEND & CIA LTDA

cNPf soB o Ns 04.295.467 /0001-67
CONTRÁTADO(A)

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Avenida Prefeito Nelson Sousa, n' 681, Bairro de Fátima, CEP:68,250-000, Óbidos-PA,
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