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CONTRATO N° 0109100001

A PREA`FITURA MUNICIIAL DE FI'U1'IRANC;A

leste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
PA. CEP 68580-000, inscrito no CNPJ (ML) sob o n° 05.077.102/0001-29,
representado pelo Si. .Josi: MI LES!, portador do CPF ii
904.772.008-34, residente e doniicil tado sito à
RODOVIA IRANSAMA/.ONICA, 1KM 04, 0, itupiranga
PA, ('EP 68580000 e, de outro lado NORTE
'l'LJRISM() LTI), CNIJ/MF 05.570.254/0001-69 com sede silo a TRAVESSA iR PADRE PRUI)ENCIO 43.
1311 EM PA, CFP 66010-150 doravante denominada simplesmente CONTRATAI)A, neste ato representada pelo
Sr. EVANI)R() EARJAS NERES JUNIOR residente e domiciliado sito a regularmenle inscrito na Receita Federal
do Brasil sob o CII n° 529.994.082-34, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são
partes integrantes o Edital de 1 icitação na modal idade PR EGAO IRESENCIAL n° PP/20 1 9.027-PM 1 SRP e a
propostL aprese inada pela CONTRA'I'A DA. sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATA DA às normas
disciplinares da Lei n° 10.520/02 e cia Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
i\VKNII)i\ 14 l)[ JEJLI lO, 12. itupiiana
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(IJtUSULA l'RIMEIRA 1)0 OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE I'RECOS I'ARA CON'FRATACAO DE
I:\'II'RESA I'ARA SERVIC() DE, A(;ENCIAMENTO 1)E VJAGINS, MEI)IANTE FORNECIMEN'I'()
I'ARCELAI)() DE I'ASSAGENS AEREAS, l'ARA TRE CHOS 1)IVERSOS, A ESCOLHA 1)A
lRE1'l:IIURA !\1UNlClIAL 1)E íl'Ul'l RANCA.
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CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO VALOR DO CONTRA'I'O

O valor deste contrato, de RS 50.000,00 ( cinquenta mil reais).

Os quantitativos indicados na Plani lha de Formação ole Preços constante cia proposta apresentada pela
C()Nl RAIAl )A iio processo e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando
á Adiiiinistraçào do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua

c'i.Áusu LA 'I'ERCEIRA

-

eXCCuÇO 01.1

pagamento.

DO AMI'AR() LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do processo de licitação na modalidade PREGA(
l'R 1:51 xClA L n° PP/20 1 9.027-PM 1 SRI', realizado com lundamento na Lei n° 8.666/93 e nas demais normas
vi ge 11 es

('LÁUSULA QUARTA DA EXECUÇÃO 1)0 CONTRA'I'()
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
-

pelos preceitos de chreito público, aplicando-se-lhes, supletivainente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposições de direito privado, na íoi'ma do artigo 54. da Lei n° 8.666/93 combinado com o
inciso) XII cio
artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCiA
prazo ole vigência deste Contrato será de 10/09/2019 até 31/12/2019, com validade e eficácia legal após a
pllhhcaçào) do seu extrato, tendo inicio e vencimento CI)) tia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último.
('l,ÁUSLJL1 SEXTA

-

-

1)OS ENCARGOS 1)0 CONTRATANTE

Caberá ao ('ON1'RA'l'ANT[:

?

-.4—
-

Fis.(j

:sado do Para
Municipio de ltupiraiiga

Ubfle

l'rctiuira Municipal

1. 1

permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a

-

entrega dos produtos;
1.2

impedir que terceiros íorneçam os produtos objeto deste Contrato;

-

1.3

prestar as ini)Imações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

-

CONIRAIADA;
1.4

devolver os produtos que não apresentarem condições de seiem consumidos;

-

1 5 solicitar a troca (los produtos devolvidos mediante comunicação a ser lèita pelo Serviço de
AI noxuri íado;
.

-

solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxariluido, o
('ornecilnento (los produtos objeto deste Contraio;
1.7 comunicar à C(NTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o Fornecimento, se Ibr o caso.
ló

-

-

CLÁUSULA S1T1MA
1.

-

DOS ENCARGOS DA CONTRATAI)A

Caberá à CONTRATA DA:

1 1
.

-

responder. em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais

a) salários;

h) seguros de acidentes;
e) taxas, impostos e contribuições;
tI) i lidei izações;
e) vales-reiição;
í') vales-transporte; e
g) outras que pol'\'entula venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares (lo CONTRATANTE, porém sem
qualquer VíliclIlo emprcgat ício COlil O õrgão;
-

1..')

-

liaIlter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substitui
imedialalelte qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONIRAlANTE;
1.4

-

1 5
.

-

respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONIRAlANTE;
responder pelos danos causados diretamente á Administração do CONTRATA NFE ou a terceiros,
de sua culpa ou cIclo, durante o Fornecimento do produto, não excluindo oureduzindo essa

decorrentes
respoiisahi 1 idade a liscal ilação ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.0
responder, ainda, por t11lIisq1er danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONlRAlANlF. quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o Fornecimento do
produto;
-

1.7

dei uar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo COm a necessidade e
o interesse do CONFRAIANTIL, no pZO de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de AI moxari fido;
-

1.8 efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vin(e
c quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de A linoxari lado;
-

1.9 comunicar ao Serviço de A Imoxari flido do CONlRATANTE, por escrito, qualquer anormal idade de
caráter urgente e prestar os esclarec inlentos que ulgar necessário; e
1. lO
a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo objeto
cIa
co n tiat a ç ão.
-

-

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. Á CONlRAIAl)i\ caberá, ainda:

~
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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 elite os seus empregados
não nanterào nenhum vínculo empregalício com o CON'lRAIANTE
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando do tbrneciiiicnto do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência
do C'ONFRAi'ANi'E;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
lornecimento do produto, origi nariamente 011 vinculada por prevenção, conexão 0u continência; e
l .l - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos liscais e comerciais resultantes da adjudicação
(leste Contrato.
2. ,\ inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, nk)
traimslre a responsabilidade por seu pagamento á Administração do CON'l'RA'l'ANTE, nem poderá onerar o
objeto (leste Contrato, razão pela qual a CONTRAT\DA renuncia expressamenle a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRA'I'ANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Deverá a CONTRA'I'ADA observar, também, o seguinte:
- expressamriente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONIRATA NIl durante a vigência (leste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca (leste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONl'RATAN'I'13; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do pt'ocltito objeto deste Contrato.

CLÁUSULA I)ÉCIMA - 1)0 ACOMPANHAMENTO E I)A FISCALIZAÇÃO
Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
('ONTRAIANIE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes
a essa atibuição.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do Órgão contratante, em tempo hábil para a adoço das
medidas convenientes.
A CON lRA'lAl)A deverá manter preposto, aceito pela Administraço do CONTRATANTE, durante o
período de vigência do Contrato, para representá-la adniinistrati vamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA l)ÉCIMA PRIMEIRA - 1)A ATESTAÇÃO
1. A atestação das lituras correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Fiscal devidamente
Desigiiado pela CONTRA'I'ANI'E, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA 1)ÉCIMA SEGUNDA - l)A DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da(s) (lotação(ões)
orçahiteim tária( s):
1.

2.002 - MANU'Ii:NCA() DO GABINETE 1)0 I'REFEITO E VICE
3.3.90.33.00 - I'ASSACENS E I)ESPESAS COM LOCOMOCAØ
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 1)0 IA(;AMENTO

o
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A CONIRATA DA deverá apresentar nota fiscal para 1 iquidaço e pagamento da despesa pelo
CONIRAFANIL, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no
prazo de até 30 (trin(a) dias contados da apresentação dos documentos junto ao órgo contratante.
Para efi.ito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seuridade Social (1 NSS). a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do CONIRAIADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
O C'ONl'RAlANlL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestaçzo, os produtos
lornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
() (ON tRAIA NIE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela ('ONlRAlAl)A. nos termos (leste Contraio.
Nenhum pagamento será etetuado à CONIRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito á alteração dos preços, 0u de compensação financeira por atraso
de pagamento.
.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONFRATADA no tenha concorrido de

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
('ONlR,\TA NI E. entre a data acima referida e a correspondente ao eletivo pagamento (la parcela, ser a
seguinte:
E\il = 1 x N x VI'
(ride:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VI' = \'alor da parcela a ser paga
1 ndice de compensação financeira - 0.000 1644. asSim apurado:
= (IX)
365
= (6/100)
365
1=0.0001644
1 X = Peicentual da taxa anual = 6%.
6.1 - i\ compensação limianceira prevista nesta condiço será incluida em tittira a ser apresentada
postCriornmente.

CLÁUSULA I)ÉCIMA QUARTA - I)A ALTFRAÇÃ() 1)0 CONTRATo
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no ari. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONFRAIÁ NTL, com a apresentação das devidas j usli licativas.

CLÁUSUlA l)ÉCIMA QUINTA - 1)0 AUMINT() OU SUI'RESSÃ()
Nu interesse da Administração do C( )NlRA'lA NIl , o valor inicial atualizado deste Contrato poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto rio artigo 65,
p11úgmal)s 1° e 2°. da Lei 10 8.666/93.
A CON1RAlA I)A lica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas osac résciraos 011 supressões
se lizereni necessários, até o limite ora previsto, calcirlado sobre o valor a ser contratado.
Nemihimmmm acréscimo Ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
(11!C
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(L,USULA I)ÉCIMA SEXTA - DAS I'ENALIDAI)ES
I. l'ela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigações assumidas, a Administração do CONI'RATAN'I'E poderá, garantida a I)révia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
1 - advertência;
1.2 - unha de lØ% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuço total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) (lias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 1 O%
dez por cento) sobre o valor total (leste Contrato, cluaticlo a CONTRATADA, inj usti lica(iamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento
previstas nos subiteus 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima (leste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicação oficial:
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 1 O%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadaniente ou por motivo
.
não) aceito pelo CONI'RATANTE, atender parcialmente á solicitação ou à A ulorizaçÜo de Fornecimento
previstasnos subi tens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze)
dias. contado da comunicação oficial;
1.5 - suspeilsão temporária de PlrliciPlr em 1 citação e impedimento de contratar com a Administração do
t)rg4.) coitiratatite, por até 2 (dois) anos.
Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
garantido o direito prévio da citação e da ampla defsa, enquanto perdurarem os motivos determinantes cia
puuiçào ou até que seja promovida a reabi 1 itaço perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. a
(.ONlRAIAl)A que:

2.1 - ensepar o retar(iamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - tão mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - com portar-se de modo i nidônco;
2.1 - tiver declaração filsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - hil har ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- no celebrar o contrato;
2.8- deixar de entregar documentação exigi(la no certame;
2°)- apresentar documentação falsa.
A léui das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará scijeita, ainda, ao cancelamento de sua
iliscriçilo) tu ('adastro de Fornecedores do CONTRAIA NTE e, no que couber, às demais Penal idades retridas
lo Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
Cotitprovado impedimento ou reconhecida fbrça maior, devidamente justificado e aceito i)eli
Administração do CONTRATANIE, em relação a um dos eventos arrolados no bem 2 desta Cláusula, a
('ONI RA 1 Al)\ ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
(( )N 1 Ri\ 1 AN 1

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
aga1ihentos a serem eft nados.

('I.Át)SULA I)ÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÂO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a Sua rescisão, confbrme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei u 8.666/93.
A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1

- determu nada por ato uni lateral e escrito da Administração do CONI'RATANiE, nos casos

enumerados itos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei menc ionacia, noti ficando-se a CONTRATADA com
a aithecedêiteia uiiui tia de 30 (trinta) dias:

Oc1o '\
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2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a (ermo no processo da licitação, desde que haja
conveniêiicia pala a Adiniiiis(raçâo do CONTRATANTL
2.3 - judicial, nos ternms da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade com petente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla de Rsa.

('I.AUSULA D1;CIMA O1J'AVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. liste Contrato fica vinculado aos termos (lo POCCSSO de licitação na
modalidade
PREGÃO
PRFSlN(lAl. n0 PP/20 l 9.027-PMI SRP, cuja realizaço decorreu da autorização do ordenador de despesa do
órgào Contratante, e da proposta da CON'IRAI'A DA.

CLÁUSULA I)ÉCIr1A NONA - 1)0 FORo
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
admi nistrativaiiienle, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Itupiranga - PA, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E. pala firmeza e validade do que t)i pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só elito, ús quais, depois de lidas, so assinadas pelas representantes daS parte,
CONIRAIANI[ e C'ON'IRA'FADA, e pelas tcstcnnh1as abaixo.
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10 de setembro de 2019.
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