
ESTADO DO PARA
PREFEITLJRA MUNICIPAL DE MARITUBA

FiiNDO lviuNicipAL DE EDucAe^O DE MARITUBA - FME
Coordenadoria de IJctta¢ao e  Contratos

ANEXO IX

Ivlinuta do Contrato

Contrato n°                      2018 -PP/PMM/FME
Processo Administrativo n° 050218/2018-PMM-FME

®

CLlfusuLA SEG UNDA - DA FUNDAMEnyACAO I.EGAL

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado a Lei n° 8.666, de 21  de j.unho de 1993 e §uas alterac6es, e,

em casos omissos, aos preceitos de direito pdblico, teoria geral de contratos e disposic6es de direito privado;

pagina|44          fy



ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

FUNDO MUNlclpAL DE EDucAeAO DE MARiTUBA - FME
Coordenedoria de Ljcifacao e  Contratos

2.2.  Fazem  parte integrante deste instrumento,  para todos os efeitos legais, o instrumento convocat6rio

que  o  precedeu,  seus  anexos.  e  a  proposta  da  contratada,  constantes  do  processo  licitat6rio,  na  modalidade
PREGAO PRESENCIAL N° 50/XXX2018-PP-PMIvl-FME

CLAuSULA TERCEIRA -DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1       0  licitante    vencedor    devefa  entregar  os  produtos,  conforme  especificado  em  cada  item,  no

Almoxarifado do  FUND0  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  MARITUBA/PA,  localizada  na  rua Jovelina  Morgado,

S/N,   bairro   novo;   CEP   67200-000   -   Marituba/PA,   assim   como   nos   locals   previstos   para   a   realizacao   e

desenvolvimento dos eventos programados pare o ano letivo de 2018 por este Fundo Municipal d

Marituba/PA  aria  conforme  o  quadro  descritivo  no  item  "  6",  bern como  nos  enderapos  de  at

Municipal de Educaeao de Marituba/PA,  no prazo de ate 01 ( urn) dia corrido, a contar do re

de    Servicos    emitida    pela    Coordenacao    de    Compras    do    FUNDO MUNIC'PA

MARITUBA/PA. os quais ser prestados os serviaps em conformidade com as

®

®

3.2 prazo do inlcio da prestacao ocorrefa de no maxjmo 72 (setenta e d

do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA.;

3.3 a  prestagao  do serviap  sera  de  maneira  parcelada,  a

DE  EDUCACA0  DE  MARITUBA/PA  considera  oportuno  e

solicitaeao;

3.4  o  licitante  esfa  condicionado  a  prestar  os  servi9os,  em

edital conforme as solicifacdes do FUNDO MUNICIPAL

3.5 o licitante  e responsavel  pela  qualidade do s

execugao, que o service nao atende as

corrigido;

3.7  o  recebimento  definitivo   do  objeto   nao

;`ap.''i....resultantes da incorreta execucao do co

Educacao de

ratante.

r da autoriza9ao

especjficac6es  no  anexo  I  do

E MARiTUBAmA;

tado,  de modo que, caso seja constatado na

o edital e no termo de  referencia,  devefa sera

a  responsabilidade  da  contratada  pelos  prejufzos

cLAusiiLAQUARTA_DOsENcaRGO.6s,OiffGAcOESEFtEspONSABiLiDADESDACONTRATADA

4.1  A  Contratada  dev

assumindo como

e,  ainda:

4.1.1.efetu

RE#as¥asseo::gdaegpeessa:::t:n:eesntne:::,:a:;see::::t:x::e:us:ao:roo::.s:::

a  do  objeto  em  perfeitas  condig6es,  conforme  especificae6es,  prazo  e  local

e  seus  anexos,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual  constarao  as

a descricao do serviap prestado conforme consta na proposta, se for o caso.

I-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artlgos 12,  13 e

C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990);

3 substituir,  reparar ou corrigir, as suas expensas,  no prazo fixado neste Termo de

dutos que nao venha atender as espectficag6es descritas no termo de referencia:

Referencia, os

4.1.4 comunicar a Contratante,  no I)razo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o oumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

4.1.5  manter  durante  toda  a  execugao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag5es

assumidas, todas as condig6es de habilitacao e qualificagao exigidas na licitacao;

4.1.6      responsabilizar-se      por     quaisquer     Onus.      despesas,      obrigag6es      trabalhistas,

previdenciarias,  fiscais,  de acidentes de trabalho,  bern como alimentagao,  transporte ou outro beneficio
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de qualquer natureza,  decorrentes da aquisigao de bens e com todos os encargos sociais previstos na

legislagao vigente e de quai§quer outros em decorrencia da sua condi9ao de empregadora

4.1.7 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionados

aos materiais, originalmente ou vinculada por preveneao, conexao ou continencia.

4,1.8  Nao  se  valer  deste  contrato  para  assumir  obrigac8es  perante  terceiros,  dandoo  como

garantia,  nem  utilizar os  direitos de  credito,  a  serem  auferidos  em funcao dos  servjpes  prestados,  em

quaisquer operac6es de desconto bancario, sem pfevia autoriza9ao da Contratante.
4.1.9  Prestar a serviap,  inclusive acompanhado da garantia (se for o caso),  se

de responsabilidade ou sub contrataeao.

4.1.10   Se   ap6s   o   recebimento   definitivo   do   serviap   prestado   for   e

especificac6es   solicitadas,    o   fornecedor   ira   adequar   o   serviap   execut

especifica96es  do  termo  de  referencia  no  prazo  de  02  (dais)  dias  I)teis, ados  d

transferencia

recebimento  do

®

aviso escrito enviado por fax ou  e-mail  ou  outro meio habil,  sem

EDUCACAO DE MARITUBA/PA;

4.1.11   lnformar  nome,   ndmero  de  telefone  e  I

solicitae6es do  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE

a assistencia tecnica durante a garantia;

4.1.12  Aceitar  nas  mesmas  condie6es

fizerem  necessarios,  ate  25%  (vinte  e  cinco

forma do art. 65,  pafagrafos  1 a e 2° da Lei no 8.

4.1.13 Prestar todos os esclare

execucao do contrato.

4.1.14  Comprovar  a  capacidade  d

6rgao contratante. no tocante a

4.1.15 Dispor

de destino pelo F

CL^USuLA Q`ulNtA -

5.i  Efetu-ar

garantir o pagamento

as especi

MUNICIPAL  DE

a  tim  de  atender  as

bern como pare atendimento

cfescimos  ou  supres§6es  que  se

antidades  atualizadas  no  contrato.  na

as alterag6es posteriores.

in solicitados pela Administracao, durante a

quibilidade  da  proposta  quando  assim  solicitado  pelo

ofertado e as marcas descritas na proposta.
ios ao transporte, para a devida prestagao do serviaps no local

Dos ENCARGOS, OBRIGACOES E RESPONSABluDADES DA CONTRATANTE

despesa,  no qual  chnstara  da  dotaQao  orcamentaria  especifica  de forma  a

s assumidas;

amente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com

tantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaeao e recebimento definitivo;

o(s) serviap(s) mediante regular afericao de quantitativos, disponibilizando

observando as condig6es estabelec]das no Edital e seus anexos;

municar  a  Contratada,  por  escrito. sobre  imperfeig6es,  falhas  ou  irregularidades  verificadas  no

ado, para que seja realizado uma nova prestagao, reparado ou corrigido;

5.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es da Contratada, atraves de comissao/servidor

especial mente designado ;

5.6  A  Administragao  nao  respondefa  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela  Contratada  com

terceiros,  ainda  que  vinculados  a  execugao  do  presente  Termo  de  Contrato,  bern  como  por  qualquer  dano

causado a terceiros em decorfencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificagives contidas

nesse termo de referencia.
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5.8 efetuar a pagamento a Contratada no valor corTespondente ao serviap prestado conforme o objeto,

no prazo e foma estabelecidos no Edital e seus anexos;

CLAllsuLA SExth -VIGENCIA DO CONTRATO

6.1   Para  a  contrataeao  em  tela  sera  formalizado  Contrato  Administrativo,  estabelecendo  em  suas

clausulas todas as condig6es, obrigag6es e responsabjlidades entre as partes, em conformidade com o Edital de

licita9ao, Termo de Referencia e Proposta de Preaps da empresa considerada vencedora.

6.2 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura,   uma vez que

deve ser observado a cafater orcamentario da Administracao  Pdblica  e  a  devida vinculaeao da

respectivo  orcamento  conforme  a  que  prescreve  Art.  57  da  Lei  8.666re3  e  suas  alterac6es

relagao a sua prorrogaeao, ficafa a critedo do 6rgao solicitante mediante o procedimento d

acerca da imperiosidade do atendimento em face de necessidade da Admjnistracao P:}B[i{gr.

CLAUSULA SETIMA -DA FRESCISAO

7.1  De acordo com o art. 79 da Lei n°. 8.666/93, a rescisao do Contrat

I -por ate unilateral e escrito da Administraeao nos

Xvll  do artigo 78 da citada Lei;

11 -amigavel, por acordo entre as partes.

haja conveniencia pare a Administraeao;

111 -judicial.  nos termos da legislaeao.

PARAGRAFO UNICO

No  caso  da  rescisao  unilateral,  o  CONTRATANTE  n

executados e aceitos pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA 0lTAVA - DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

8.1.  Pela  inexecueao  total  ou  parcial

podefa, desde que garantida a defesa p
I  -  advertenci

descumprimento

necessarias megi

dos itens soli

®

spesa com o

sso respectivo, desde que

fa  a  CONTRATADOS,  salvo  pelos  serviaps

do  c8Spd{o  ou  per  fraudar  a  execucao  deste,  a  Administracao

licar ao CONTRATADO as seguintes san§6es:

icacao  formal  quanto  a  conduta  do  CONTRATADO  sobre  o

ras   obrigag6es   assumidas,   e   a   determinacao   da   adoeao   das

ados os seguintes limites mardmos:

(tres decimos  por cento)  par dia,  ate o trig6simo dia de atraso,  sobre o valor

b)  2%  (dojs  por  cento)  sobre  o  valor total  do  contrato.  em  caso  de  desoumprimento

ais obrigae6es contratuais ou noma da legislacao pertinente;

c)  20%  (vinte  por cento) sobre o valor dos  itens solicitados e  nao  prestados,  no caso

e atraso superior a 30 (tn.nta) dias, ou prestaQao do objeto com vicios ou falhas ocultos ou fora

as especificae6es contratadas;

111 -su8pensao tempofaria de partlcipacao em licitagao e impedimento de contratar com a

Administracao  Pdblica  Estadual  par  prazo  nao  superior  a  02  (dois  anos)  nos  termos  do  inciso  111  do

artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

IV - declaracao  de jnidonejdade pare  licjtar ou  contratar com  a Administracao  Pdblica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que seja promovida a reabilitacao do

fornecedor perante  a  pr6pria  autoridade  que aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o

)
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CONTRATADO ressarcir a Administraeao Ptlblica Municipal pelos prejuizos resultantes de sua acao ou

omissao, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666ro3

cLa~usuLA NONA . DO pAGAhaENTO

9.1   0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  a  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  de  entrega  do  objeto,

mediante a apresentagao da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

9.2 A nota fiscauratura devefa ser emitida pela prdpria CONTRATADA,  obrigatoriamente com o ndmero

de  inscrieao  no  CNPJ  apresentado  nos  documentos  de  habilitacao  e  das  propostas,  nao  se  admitindo  notas

fiscaisffaturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiajs ou da matriz;

9.3  0  pagamento sera  creditado  em favor da  contratada.  atraves  de ordem  bancaria,

banco  indicado  na  proposta,  devendo  para  isto.  ficar  explicitado  o  nome,  ntlmero  da  ag

conta corrente em que devefa ser efetivado o credito.

9.4  Havendo  erro  na  apresentacao  da  ncta  liscal  ou  dos  documentos

®

®

ainda,  circunstancia  que  impeca  a  liquidacao  da  despesa,  o  pagamento  fica

causa ensejadora do impedimento;

9.5.  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  Empresa  Contrata

suas regularidades fiscal e trabalhista.

CLAuSuLA D`ECIMA -DO VALOR

10.1  0  valor total  da  presente  avenca  e  de  RS

proporeional,   conforme   autoriza96es   expedidas
fiscaisifeturas e/ou recibos da proposta adjudicada.

cL^usuLADEc"APF"E[RA_DOcONTROLgGEFEFEcu¢fro
11.1    A   exeougao   do   contrato   sera

EDUCACAO  DE  MARITUBA/PA,  atraves  do sei

Lei n° 8.666,  de 1993,  a fim de acompa

as ocorrencias relacionadas co

defeitos observados. 0 fiscal

Conferen

para verfficar

Ou,

a  resolucao  da

estiver em  dias  com

a ser pago de forma

e   de   conformjdade   oom   as   notas

ada   e   fiscalizada    pelo    FUNDO    MUNICIPAL   DE

evidamente designado. conforme os termos do art. 67

a entrega dos bens. anotando em  registro pr6prio todas

terminando o que for necessarlo a  regularizaeao de falhas ou

ra entre outras atribuie6es:

o dos produtos;

nto  das  Notas  Fiscais/Faturas.  como tamb6m,  realizar a  devida  conferencia,

nformjdade com as especificaq6es do Termo de Referencia:

otaeaes em  registro pr6prio, de todas as ocortencias relactonadas com a exeoucao

eterminando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados;

decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser

a seus superiores em tempo habil para a ado9ao das medidas convenientes.

11.1.2  a  fiscalizacao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

ntratada,    inclusive    perante    terceiros,    por   qualquer    irregularidade,    ainda    que    resultante    de

imperfeie6es tecnicas ou vicios redibit6rios, e, na ocorrencia desta,  nao implica em co-responsabilidade

da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.  70 da  Lei  n° 8.666,  de

1993.

CLAuSULA DEC"A §EGUNDA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1  0 acordado sera devidamente empenhado conforme § 3° do Art. 6o c/c do art.`61,  da Lei 4.32o/64,

ben  como  ao  disposto  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -Lei  Complementar  101/00  e  pago  pela  contratante  a
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FZugivk)

contratada  conforme  a   previsao  de  dotacao  orcamentaria  e   disponibilidade  de  recurso  de  acordo  com  a

disponibilidade originaria de recurso em fungao das seguintes demandas:

DOTAC^O ORCAMENTARIA

UNIDADE:   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
EXERCICIO: 2018
FONTE RECURSO: 0.1.19 -Part.  Rec.  Da  Uniao (FPM,  lTR,  lcMS des)

:uTfisiiFrd££cAp%NGSEiTMu;I?cNAiL:Ot22?t22£?0-OOs5E2c23#€5;A¥uNwlgkpuATLEDNECE3uc#sAo-ASTFv,5RDESDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
NATUREZA DA DESPESA:3.3.90.39.00 -SERvl

®

®

OS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA.

CL^USULA DECIMA TERCEIFIA -DAS AL.TERAC6ES CONTRATUAIS

13.1  0 presente contrato podera ser alterado,  nos casos prevjstos no art. 6

que haja interesse da Administraeao da CONTRATANTE, com a apresentacao
I -Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificacao das especificag6es, para

b)  Quando  necessaria  a  modifica9ao

diminuicao quantitativa de sou objeto, nos limites

1[-Por acordo das partes:

a)  Quando  necessaria  a  modificagao d

em face de verificacao t6cnica da inaplicabilida

b)  Quando  necessaria  a  modifi

superveniente,  mantido o valor jnicial

cronograma   financeiro   fixado,   sem   co

execu9ao dos serviaps ;

c)  Nas  hip6te

legislacao  vigente  e

econ6micorfinan

13.2  E  ad

que sejam observa
sejam mantidas

e haja a an

CLAUSuLA

CONTRATOS
`"..`::.Tt'.T.

C0mpro

do  valor  con

.65org3, desde

9ao dos seus objetivos,.
ncia  de  acfescimo  ou

rviaps ou do  modo de fomeclmento,

os conti.atuais originarios:

e  pagamento  por imposieao  de  circunstancia

a antecjpacao do pagamento, com  relagao ao

nte   contrapresfacao   de   fomectmento   de   bens   ou

a  revisao  de  preaps,  que  8erao  tratados  de  acordo  com  a

ise  econ6mica  para  a  avaliacao  de  eventual  desequilibrio

incorporacao  da  contratada  com/em  outra  pessoa juridica,  desde

essoa juridica todos os requisitos de  habilitacao exigidos  na  licitagao original;

las e condig6es do contrato;  nao haja prejuizo a execueao do objeto pactuado

a Administracao a continuidade do contrato

CIWIA  QUARTA -   DA   MANUTENCAO   D0   EQulLLBRIO   ECONOMICO-FINANCEIRO   DOS

grante  a  vigencia  do  Contrato  senao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nag  hjp6teses,  devidamente
da  ocorrencia  de  situagao  prevista  na  alinea  "dD do  inclso  11,  do  art.  65,  da  Lei  n° 8.666re3 ou  de

preaps praticados no mercado.
14.2  Mesmo  comprovada  a  ocorrencia  de situacao  prevista  na  alinea "d-do  inciso  11,  do  art.  65,  da  Lei

n°   8.666re3,   a  Administracao,   se  julgar  conveniente,   podera  optar  por  cancelar  o  Contrato  e   iniCiar  outro

processo licitat6rio;

14.3  0  pedido  que  vise  a  manuteneao  do  equilibrio  econ6mjco-financejro  dos  contratos  flmados  no

ambito  do   FUNDO   MUNICIPAL  DE   EDUCACAO   DE   MARITUBA/PA  sera  apurado  em   processo  apartado,

devendo ser observado o que determina a alinea ad" do inciso 11, do art. 65, da Lei n° 8.666re3.

Pagina I 49
H



ESTADO DO PAFIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE EDuCACAO DE MARITUBA -FME
Cgordenaqori_a__deLjciiaptoeContratos

cLAusuLA DEcilviA QuiNTA . DA pFtoRROGAeAO.

15.1  Podefa  haver prorrogagao do (s) contrato (s) em conformidade com o disposto no art.  57, §  1°,  da

Lei n° 8.6G6/93.

CL^uSUL^^ DECIMA SEXTA -I)OS ACREScllv]OS E SUPF`ESSOES

16.1   A  quantidade  inicialmente  contratada  podefa  ser  acrescida  e/ou   suprimida  dentro  dos

previstos no §  1 a, do art. 65, da  Lei 8.666re3,  podendo a supressao exceder tal limite,  nos termos do § 2°,  11,  do

mesmo artigo.
\-CL^tlsuLA -DECIMA S-ETIMA -DO FORO, PuBL-lcA¢^O E FORMAl.IDADES

17.1  Fica  ressaltada a possibilidade' de alteracao das condig6es avenoadas em face d

de normas federais e municipais disciplinados a materia.

17.2  Nenhuma  tolerancia  das  partes  quanto  a  falta  de  cumprimento  de

a

®

ajuste podefa ser entendida coma aceitacao, novaeao, ou precedente.

17.3   Este   CONTRATO   sera   publicado   no   mural   da   Prefeitura,

Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Municipio.

17.4  Fica  eleito  o  Fore  da  comarca  de  Maritiiba,  como  o

deste Contrato, caso nao sejam dirimidas amigavelmente`

17.5  Para  firmeza  e  como  prova  de  haverem  as  part

presente  termo,  em  03  (tres)  vias  de  igual  teor,  o  qual.  depois  de

no    Portal   do

chado  conforme,  e  assinado  pelas
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