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ANEXO Ill:  MINUTA DO CONTRATO
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TERMO   DE   CONTF3ATO   N°   007/2019/CPL
F3EFEF2ENTE    A    ATA    DE    F3EGISTF30    DE
PREGOS    DO    PF3EGAO    PF3ESENCIAL    N°
007/2019-SF3P                                         CONFOF` ME
ESPECIFICA96ES    E    QUANTIDADES    DO
TEF3MO   DE   F3EFEF3ENCIA   QUE   ENTF3E   SI
CELEBF3AM          A         0         MUNICIPIO         DE
CACHOEIF3A   DO   PIF3lA,   POF3   lNTEF3MEDIO
DA XXXXXXXX E A EMPF3ESA

CONTRATANTE:  a MUNIcipIO  DE  CACHOEIRA DO  PIRIA -PREFEITURA MUNICIPAL,

pessoa juridica  de  direito  ptiblico  interno,  com  sede  a  Av.  Getulio  Vargas  -534  -  Centro -

Cachoeira  do  Piria,  Estado  do  Para,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  xxxxxxxxxx,  neste  ato

representado  pelo  senhor LEONARDO  DUTRA VALE,  portador do RG  n° xxxxx -SSP/PA e

do CPF xxxxxxx em  Conivencia com  a  xxxxxxxxxxxxxxx,  Sra  ,  portadora do  RG  n° xxxxxxx -

SSP/PA e do CPF xxxxxxxxxx. CONTRATADA: empresa      inscrita      no     CNPJ

sob     o     n°.     inscrigao     estadualn°._,   estabelecida   a  (avenida,  rua  ou  travessa),  bairro,

na cidade  de estado do , neste ato representada por

1. DO OBJETO

1.1.  0  objeto  deste  contrato  e   a  aquisigao  dos  materiais  descritos  na  clausula  6a  deste

instrumento,  nas  especifica?6es,  unidades,  quantidades,  valor  unitario,  condie6es  e  forma

descritas neste instrumento.

1. 2. Os produtos ora adquiridos destinam-se a  manutengao das atividades do 6rgao Gestor,

a seguir indicado, e de suas respectivas unidades orgamentarias.

1.3.  0  objeto  deste  contrato  esta  vinculado  ao  resultado  do  processo  licitat6rio,  modalidade

Pregao  Presencial -SRP,  n°_/2019-PMCP-SRP e, tambem, a proposta de pregos emitida

pela CONTRATADA em atengao ao processo licitat6rio em  comento.

2. DO ORGAO GESTOR

2.10 6rgao gerenciador sera  a  Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria

2.2 Sao participantes os seguintes 6rgaos:
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3. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.10s termos deste instrumento estao fundamentos nas Leis Federais n°.8.666/93 e n°

10.520/2002 e Pregao Presencial n°_/2019-PMCP-SRP e seus  anexos.

4. DA DOTA9AO ORCAMENTARIA

4.10s custos decorrentes da aquisigao dos produtos em licitaeao estao previstos no

Orgamento Municipal vigente e, devidamente,  provisionados sob as seguintes rubricas

orgamentarias,  na forma  abaixo:

Exercicio 2019
04.122.0002.2.008  MANUTENCAO  DA SECF3ETAF3lA DE  ADMINISTF3ACAO

04123 0004.2.011   MANUTENCAO  DA SECF3ETARIA DE  FINANCAS

20122  0002.2 065  MANUTENCAO  DA SECF3ETAF?lA DE AGF3lcuLTUF3A

15.122.0002 2.084  MANUTENCAO  DA SECF3ETAF3lA DE OBF2AS  E  INFF3AESTF3UTUF3A

26,122 0029 2 085  MANUTENCA0 DE VEICULOS,  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS

12122.0018  2.012  MANUTENCAO DA SECF3ETAF3lA  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO

10122.0005.2.041   MANUTENCAO DA SECFtETAF3lA DE  SAUDE

08122.0039.2.070     MANUTENCAO    DAS    ATIVIDADES    DA    SECF3ETAF3lA    DE    ASSISTENCIA

SOCIAL

339030  MATEF3IAL DE  CONSUMO

5. DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1   0s  recursos  financeiros  para  adimplir  os  custos  decorrentes  com  a  sua  contratagao

decorrente    desta    licitagao    provem    das    fontes    vinculadas    as    respectivas    dotag6es

orgamentarias e/ou de outras receitas de aplicag6es nao vinculadas.

6. DOS PRODUTOS

6.1   0s  produtos  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA  a  CONTRATANTE  decorrem  da

homologagao   do    processo    licitat6rio    Pregao        Presencial    n°    007/2019-PMCP-SRP   e

constantes da proposta de prego da CONTRATADA, especificados a seguir (ou  na  planilha

:::n:rxe:)ototaidos produtos ac|mahstadose de RS xxxxxxx(XXXXXXX)                      +
Av. Getdlio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 } 3447-1439
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7. DA AQUISICAO DOS  PRODUTOS

7.1    0s   produtos   serao   adquiridos   de   forma   parcelada,   conforme   a   necessidade   da
CONTRATANTE.

8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Cabers ao CONTRATANTE:
8.1   Permitir  o  acesso  dos  profissionais  da  CONTRATADA,  devidamente  credenciados,  as
dependencias do CONTRATANTE,  bern, ainda o acesso a dados e informag6es necessarios
ao desempenho das atividades previstas neste contrato;
8.2  Prestar  as  informa?6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto,  que  venham  a  ser
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA;
8.3  Fornecer  no  caso  de  atividade  desenvolvida  nas  dependencias  do  CONTRATANTE,
instalag6es adequadas ao born desempenho da equipe da CONTRATADA;  e
8.4   F{ejeitar   qualquer   servi?o   executado   equivocadamente   ou   em   desacordo   com   as
especificag6es constantes do Anexo  I,  bern assim seu respectivo produto;
8.5 Solicitar que seja refeito o servi?o e/ou substituido o  respectivo  produto  que nao atender
as especificag6es constantes do Anexo  I; e
8.6 Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o servigo  por intermedio do Fiscal do
Contrato nomeado.

Cabers a CONTRATADA:
8.7  Responder,   em   relagao   aos  seus  tecnicos,   por  todas   as  despesas  decorrentes  da
execugao do servigo, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas,  impostos e contribui?6es;
d)  indenizae6es; e
e) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
8.8     Responder     por    quaisquer    danos    causados    diretamente    a     Administragao     do
CONTRATANTE    ou    a   terceiros,    quando    estes   tenham    sido    ocasionados    por   seus

profissionais credenciados para a execugao do servi?o;
8.9 Manter os seus profissionais sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem
sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;
8.10  Manter,  ainda,  os  seus  profissionais  devidamente  identificados  por cracha  quando  em
trabalho,  devendo  substitui-Ios  imediatamente  caso  sejam  considerados  inconvenientes  a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
8.11   Arcar   com   a   despesa   decorrente   de   qualquer   infragao,   seja   qual   for,   desde   que

praticada por seus profissionais quando da execugao do servigo;

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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8.12  Substituir,  as suas expensas,  no total  ou  em  parte,  o estudo em  que se verificar vicios,
defeitos ou incorree6es;
8.13    Comunicar  a  Administragao  do  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
8.14   Respeitar  as   normas  e   procedimentos  de   controle   e   acesso   as   dependencias   do
Tribunal de Contas da  Uniao; e
8.15  Manter durante toda  a  execugao  do  objeto  deste  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigag6es  a  serem  assumidas,  todas  as  condig6es  de  habilitaeao  e  qualificagao  exigidas
neste contrato e no Edital.

9. DO PAGAMENTO DOS PRODUTOS

9.1  0s  pagamentos  serao  efetuados de  acordo  com  a  apresentagao  das  respectivas  notas

fiscais,   nas  quais  devera  constar  o  atestado  de  recebimento  dos  produtos,  firmado,  sob

carimbo identificador,  por funcionario da Prefeitura Municipal,  responsavel  por esse  ato.

9.2 0s pagamentos serao efetuados em ate trinta dias ap6s a entrega das notas fiscais e
respectivos  recibos.

9.3 Em casos de devolugao de nota fiscal e/ou do recibo para se produzir corre?6es julgadas

necessarias,  o prazo  para  pagamento do documento devolvido  passara  a  contar ap6s a sua

reapresenta?ao com  as correg6es devidamente produzidas.

9.4 0s valores referentes as eventuais sang6es pecuniarias aplicadas a CONTRATADA

serao descontados dos pagamentos devidos a mesma.

10. DAS PENALIDADES

10.1    Pela    inexecugao   total   ou    parcial   do   objeto   deste   contrato,   a   Administragao   do

CONTRATANTE  podera,  garantida  a  previa  defesa,  aplicar  a  CONTRATADA  as  seguintes

sang6es:

10.1. Advertencia;

10.1.2  Multa  de  0,3%  (zero virgula tres  por cento)  por dia  de  atraso  e  por ocorrencia  de fato

em  desacordo  com  o  estabelecido  neste  contrato,  ate  o  maximo  de  10%  (dez  por  cento)

sobre  o  valor  total  da  nota  de  empenho,  recolhida  no  prazo  maximo  de   15  (quinze)  dias

corridos,  uma vez comunicada oficialmente;

10.1.3   MLiit-a   de   10%   (dez   por   cento)   sobre   o   valor   total   deste   contrato,   rici   case   de

inexecugao  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,  recolhida  no  prazo  de   15  (quinze)  dias
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corridos, contado da comunicagao oficial;
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10.1.4  Suspensao  temporaria  de  participar  em  licitaeao  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administragao do CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2  (dois)  anos;

10.1.5  Declaragao  de   inidoneidade  para   licitar  ou  contratar  com   a   Administragao  Pdblica

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a

reabilita?ao   perante  a   pr6pria  autoridade  que  aplicou   a   penalidade,   que   sera   concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao do CONTRATANTE,  pelos prejuizos

resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item  anterior.

10.2.      Pelos  motivos  que  se  seguem,  principalmente,  a  CONTRATADA  estara  sujeita  as

penalidades tratadas na condigao anterior:

10.2.1    Pelo descumprimento do prazo de aquisigao dos materiais licitados;

10.2.2   Pela   recusa   em   atender  alguma   solicitagao   para   troca   por   algum   problema   nas

aquisig6es  realizadas,  caracterizada  se o atendimento a  solicitagao  nao ocorrer no  prazo de

10 (dez) dias uteis,  contado da data da rejeigao, devidamente notificada; e

10.2.3 Pela nao entrega do materials de acordo com  as especificag6es e prazos estipulados

neste contrato.

10.3. Alem  das  penalidades citadas,  a CONTRATADA ficara  sujeita,  ainda,  ao cancelamento

de  sua  inscrigao  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  CONTRATANTE  e  no  que  couber,  as

demais penalidades referidas no Capitulo  lv da Lei  n° 8.666/93.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO

11.1  A vigencia deste contrato inicia-se na data de sua  assinatura e encerrar-se-a  em  12
(doze) meses depois.
11.2 Havendo interesse do CONTRATANTE, o prazo deste contrato podera  ser prorrogado,

na forma da Lei federal  n° 8.666/1993.

12. DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1   Podera  haver  reequilibrio  econ6mico-financeiro  do  instrumento  contratual  na  hip6tese

de  sobreviverem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis,  porem  de  consequencias  incalculaveis,

retardadores  ou  impeciitivos  da  execugao  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  forga  maior,
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caso    fortuito    ou    fato    do     principe,    configurando    alea    econ6mica    extraordinaria    e

extracontratual  (art. 65,  inc.11,  alinea d).

12.2   Nesse   caso,   a   CONTRATADA   devera   demonstrar   analiticamente   a   variagao   dos

componentes  dos  custos  do  Contrato,  devidamente justificada,  onde tal  demonstragao  sera

analisada pela Assessoria Juridica para verificagao de sua viabilidade e/ou necessidade.

13. DA RESCISAO DO CONTRATO

13.1. A rescisao deste contrato dar-se-a em qualquer dos casos de que tratam os Artigos n°s

77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e nas alterag6es nela produzidas.

14. DO FORO

13.1   Fica  eleito  a  Foro  da  cidade  de  Santa  Luzia  do  Para,  estado  do  Para.  para  toda  e

qualquer a?ao judicial decorrente deste instrumento.

E  por estarem  justos e contratados,   as   partes   assinam   o presente   contrato em 02  (duas)

vias de igual teor e forma para urn s6 efeito, na presenga de testemunhas abaixo.

CACHOEIRA DO PIRIA,  XX de XXXXXXX de 2019.

MUNICIPIO  DE CACHOEIRA DO  PIRIA -PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome

CPF

Nome

CPF
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