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CONTRATO N° 0309100001 
O FUNI)() MUNICII'AI. 1W SAUI)E I)E ITUPIRANGA . neste ato denominado CONTRATANTE , com sede 
na 	AVFNI DA 1.1 DL.I 11.110, 12. Itupiranga - I'!\, CEP 68580-000, inscrito no CNPJ ( MF) sob o ii' 

1 1.851.575/0001 -34. representado pelo Sr. GILCELEIA CHAVI;S CASTRO CARVALHo . portador do C'I'F 
ii" 994.755.613-15, residente e domiei lado(a) sito à RIJA ANTONIO COELHO, 42$ K II A, 0. Itupiranga - I'A. 
CEP 685$0-00() e, de outro lado NOR'FE TURISMo LTI)A , CNI',J/MF 05.570.254/0001-69, com sede sito a 
'IRAVNSSA I'R PAI )RN PRUDFNCI() , 43, UNLEM - PA, CEP 66010-150 doravante denominada 
simplesmente CON'FRA'FAI)A, neste ato representada lido Sr. EVANDR() FARIAS NERES JUNIOR 
rei&ularntcnte inscrito na Receita Federal do Brasil sob 	o CPF n° 529.994.082-34, tm entre si justo e avençado, e 

celebram o presente 1 nstrninento, do qual são partes integrantes o Edital de 1 icitaço na modal idade PREGAO 
PRESENCIAl. n° PP/2() 1 9.027-FMS SRI> e a ProPosta apresentada pela CONTRA'IAI)A, sujeitando-se 

CON'I'RAIA NIE e CONTRA'I'A DA às normas disciplinares da Le i n` 1 0.520/02 e da Lei n° 8.666/93, niedianie as 
e lausulas 1.1 UC se seguem 

(LÁUSU LA PRI l\1 lIRA - 1)0 Oh Ei'O 
presente (OJ1IIat() tem colHo objeto REGIS1'R() I)E I>RI;COS I>ARA CONTRA1'ACA() 1W 

l:MPRI:SA I>ARA sI:RVIC() I)E A(;ENCIAMEN1'O 1)E VIA(;ENS, MEI)IANTE F()RNFCII\IEN'I() 
PkR(:I:I.ADO III; I'ASSAGF;NS AEREAS, I'AR.t TRI;CIIOS DIvI:RSOS, A I;s(OLIIA I)A 
PRE:I'I:IILRA \IUNICII'AL DE ITUPIRANG.. 

I)vsu'iç:io r'.Iartii UNI QIlaIlIidIItic teiceritujul  

(( dceoitIo ii> 

taxa de 
se rs iço. 

SIRVR( 	I)I A(W(IAMIN (1 l)F PASSA(FSS 
AlIO As 
SI I(\I((>I>I. 	\1,t\ 	IA\lI\t(I 1)1. I'\SS,\(,lII AFRIAS ioirt 	rio on,t. .5 111)0,110 5,0% 
N\II(I\AIS (IISFI\lI'I.ANIXJ(oFACAO. RISII(\.\. 

RI \I \R( 	SI ALI('\\(iI A\II .501 E mKMFIxlI NO) 

5515 DI 	\II'I(ISA FSI'I:(I\I.I/.AIi\ 

CLAUSULA SE(;tJNI)A - 1)0 VALOR 1)0 CONTRATo 

O valor deste contrato, de RS 35.000,00 (trin(a e cinco mil reais). 

( )s I.Iuantilativos indicados na PIaui lia de Formação de Preços constante da proposta apresentada peIi 

(ONIRAI A DA no processo e na Cláusula Primeira deste instrumento so meramente estimativos, não 

acarretando à Adm ilustração do CONIRAIANIE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

('LA (JSU LA TERCEIRA - DO A MPA R() LEGAL 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do processo de licitação na modal idade 

PRI:GAO PRESENCIAl. n PP/20 1 9.027-FMS SRP, realizado com fundamento na Lei O 8.666/93 e nas 

demais normas vigentes. 

CLÁUSULA QUAR'I'A - I)A EXECUÇÃO) 1)0 CON1'RAT() 

1. !\ execuçào deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos Preceitos de direito público, apI ieando-se-llues, supleti amente, os pri ncipios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito pris'ado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com O 
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

('LÁLSULA QuINTA - DA VIGÊNCIA E D,.x EFICÁCIA 
dc vigmeia (leste Contrato será de 10/09/2019 ats 31/12/2019, com validade e eficácia legal apús 

a piibl icação do seu extraio, tendo início e vencimento eia dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o tili 1110. 

('I.ÁUSULA SI:X'l'A - 1)OS EN('ARGOS 1)0 CoNTRATANTE 
Caberá ao ('ONI RAIANIN: 

m.~ 



Estado do Para 
Municipio de hupirana 

Preteiiura Municipal 

1 .1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependéncias do CONTRATANTE para a 
ciO reL!.a (loS produtos; 

1.2 - impedir que terceiros orneçani OS produtos obpeto (leste Contrato; 

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

CONTRATADA; 

1 .4 - devolver os produtos que no apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser 1ita pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 

fornecimento dos produtos objeto (leste Contrato; 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

(LÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS I)A CONTRATADA 
1 ('aherú à CONTRATADA: 

1. 1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

stIãrios: 

seguros de acidentes; 

e) taxas, impostos e contribuiçÔes: 

indenizações: 

e) vales-re6ição: 

t') vales-transporte; e 

g) (numas (lime l)orventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer v ínc ii lo empregat icio com o 6rgão; 

1.3 - uumantei, ainda, os seus empregados identi licados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 

imedialaurmeuite qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

CONTRATANTE'; 

1 4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

IS - responder pelos danos causados diretamente á Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, no excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

(ON 1 RA lAN ll. quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do 

1.7 - eltuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 

o interesse do CONTRATANTE', no prazo de 3 (três) dias úteis apÓs o recebimento da Autorizaç5o de 

lorneciniento expedida pelo do Serviço de Almoxari lido; 

1 	- efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vin(e 

e quatro) lioras. contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de A Inioxaritiudo; 

1.9 - comunicar ao Serviço de A Imoxari fado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urmeute e Prestar  os esclarecimentos que julgar necessário; e 

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

ohriaçàcs assumidas, todas as condições de habilitação e qualiticaço exigidas no processo objeto da 
contrataço. 

('LÁUSLJI.A OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
1. À CONTRATADA )N'FRA'FA DA caberá, ainda: 

mn 



.4..,. 

Estado do Para 

Municipio de liupiranga 

Prefeitura Municipal 

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 

no rilanterão nenhum vínculo empregaticio com o CONTRATANTE; 

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 fornecimento do produto ou em COneXO com ele, ainda que acontecido em dependência 

d o CON'lRA'l'ANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

translre a responsabilidade por SCU pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem podera onerar o 

objeto (leste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 )everá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

- expressarrmente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de Pessoal  do 

CONTRA'IANIN durante a vigência (leste Contrato; 

1.2 - expressamente proibida, a veiculaço de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 

autorização (la Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 - vedada a suhcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMI'ANIIAMI:NTO E DA FISCALIZAÇÃO 

I. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 

a essa aI ri bu iço. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 

dcvero ser solicitadas a Autoridade Competente do órgão contratante, em tempo hábil para a adoção das 

niedidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do Contrato, para representá-la adniinistralivanientc sempre que for necessário. 

CLÁUSULA I)ÉCIMA PRIMEIRA - I)A ATESTAÇÃO 

1. i\ atestaç\o das flituras correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Fiscal devidanrente 

Designado pela CONTRATANTE, 011 a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - l)A DESI'ESA 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da(s) dotaço(Ôes) 
orçamentária(s): 

1. 

2.042 - 'FRA'I'AMENTO FORA I)OMICILI() - Til) 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - IESSOA JURIDICA 
CLÁUSULA I)ÉCIMA TERCEIRA - DO PA(;AMENT0 
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A('ON tRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

('ONIRA IA NI'I•. mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresen1aço dos documentos junto ao órgão contratante. 

Para efi.it() de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovaço da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do CONTRA'IADO e o FG'l'S, em original ou em fotocópia autenticada. 

O ('ON'I'RA'I'ANI'E reserva-se o direito de recusar o pagamento se, tio ato da atestação, os produtos 

fornecidos iião estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo corri as especificações 
apresei 11 ad as e aceitas. 

O CON'I'RA'I'ANI'E poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATA DA, nos termos deste Contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à CON'I'RAI'ADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso 

de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a CON'I'RATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

('ONI RAIANTE. entre a data acima referida e a correspondente ao eftivo pagamento cia parcela, ser a 
seguinte: 

EM = 1 x N x VP 

Onde: 

1 M 	1 ncargos moratórios; 

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

VI' 	Valor ela parcela a ser paga. 

Indice de compensação financeira = 0.000 1644, assim apurado: 

= (IX) 

65 

= (6/100) 

365 

= 0.0001644 

IX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluiela em fatura a ser apresentada 
posteri orin ente. 

('I.ÁIISULA DÉCIMA QUARTA - !)A ALTIRAÇÃ() 1)0 CONTRATO 

lste Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no au. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Adniiiiistraço do CON'I'RA'FANTE, com a apresentaço das devidas justificativas. 

('I.ÁUSULA I)ÉCIMA QUINTA - 1)0 AUIVIII, ' NTO OU SUIRESSÃ0 

No interesse da Administração do CONTRA1'AN'l'[, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser autiieiitado ou supritil ido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto tio artigo 65, 
parágrafos 10 e 2°. da Lei n° 8.666/93. 

A CONIRAIADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo 	Ls 
snpress6es resultante de acordo celebrado entre as partes cotitralantes. 
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CLÁUSULA I)ÉCIMA SEXTA - DAS PENALII)ADES 

I. Pe'a inexccuço total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRA1AN'I'E poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CON'I RATA DA as seguintes sanções: 

1.1 - advertência: 

1.2 - multa de 1 O% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, rio caso de inexecução total, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 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 deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo 

não aceito pelo CON'I'RA'I'ANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento 

previstas nos subitens 1.7 c 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contado da comun icaço 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 CONIRATADA, injusiit'icadamente ou por motivo 

não aceito pelo CONIRAIANTE, atender parcialmente à sol citação ou à A utorizaço de Fornecimento 

previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oticial; 

1. 5  - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

órg() coniratante, por até 2 (dois) anos. 

Vicar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo pI'iZ() de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citaço e da ampla defesa, enquanto perdurarem OS motivos determinantes da 

puniço ou até que seja promovida a reabiIitaço perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
(ONlR!\TADA que: 

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

2.2 • nào mantiver a proposta, inj ustificadamente: 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.1 - fizer declaração Lilsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 

2.6 - folhai' ou fraudar na execução do Contrato; 

2.7- não celebrar o contraio; 

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9- apresentar doe umentação falsa. 

Além das penalidades citadas, a CONTRATAI)A ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas 
no Capitulo 1 \' da 1_ei n.° 8.666/93. 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidarnente justificado e aceito pela 

Administração do CONI'RA'IANi'E, em relação a um dos evenlos arrolados no iicm 2 desta Cláusula, a 
('ONIRAIADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 
('ONIRAlA N.......poderão ser api icadas à CONTRATAI)A juntamente com a de multa, descontando-a dos 
)agurllcntus a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da lei nL 8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato l)Oderá sei': 

2,1 - determinada 1)01' ato unilateral e escrito da Administração do CON'IRA'I'ANTE, nos casos 
eriurrierados I)OS incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, noti ficando-se a CONI'RATAI)A com 
a air1ecetléjicir mínima de 30 (trinta) dias; 
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2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração do CONTRATAN'lF; 

2.3 - .1 udicial, nos termos da legislação vigente sobre a matêria. 

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

autoridade competente. 

3.1 - Os CSOS de resciso contratual sero t'ormalniente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla clefsa. 

CLÁUSULA l)ÉCIMA OITAVA - I)A VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

I. Este Contrato fica vinculado aos termos do processo de licitação na modalidade I'REGAO 

PRESENCIAL n° IP/20 1 9.027-FMS SRP, cuja realização decorreu da autorização do ordenador de despesa do 

ónão Contratante, e da proposta da CONTRA1'AI)A. 

00 	CLÁUSULA DICIMA NONA - 1)0 FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que no possam ser dirimidas 

ajnnninisnrani vamente. serão processadas e julgadas no Foro do Município de Itupi ranga - PA, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E. pana firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, so assinadas pelas representantes das Parte, 

('ON'I'RA JANTE e CONTRA'l'ADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Itupiranga - PA, lerça, 10 de setembro de 2019. 

FUNDO MUNICIPAL DL SAUI)E DE ITUPIRAN(;A 
11.851.575/0001-34 

GILCEI.EIA CHAVES CASTRO CARVALHO-CpF/MF: 994.755.613-15 

CONJRA'I'ANTF 

NOR1'E J, SMO L'rI)A 
54/0O0 1 05.5O. -69 

EVANDRO FARIAS NERES JNIOR - ('I'F/MF: 529.994.082-34 

CON'I'RA'I'A DO(A) 
Testem unhas: 
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