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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
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INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS
TERMOS DO PREGAO N°.
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL
DE
SANTAREM
E
___________________________
COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
Por este instrumento de contrato, de urn lado a CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM,
neste ato representado pelo seu Presidente, chefe do Poder Legislative, Sr. RONAN MANUEL
LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF no
Carteira
de Identidade no____________PC/PA, residente e domiciliado nesta cidade de Santarem Para a Avenida Sao Sebastiao, 2711 AP A - bairro Aldeia, CEP 68040-040, denominado
simplesmente CONTRATANTE, CNPJ/MF n° 10.219.202/0001-82, estabelecida em Santarem,
estado do Para, sito a Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001,, bairro do Aeroporto Velho, e do outro
lado a empresa___________________,com endere9o na
, n°
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° __________ , neste ato representada pelo Sr.
-------------------------- > brasileiro, portador do CPF n°__________, doravante denominada
CONI RAT ADA, firmam o presente que se regera pelas clausulas e conduces a seguis
expendidas:
CLAUSULA I - DO OBJETO.
1.1 Registro de pre^os para futura e eventual AQUISI^AO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS
REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE
SANTAREM, conforme conduces, quantidades e exigencias estabelecidas no Edital e sens
anexos
CLAUSULA II - DO PRE^O.
2.1 O preqo ajustado para execu9ao do presente contrato conforme valor auferido no p rocesso
licitatorio e no valor de R$

it*

m

CLAUSULA III- DA VIGENCIA.
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3.1. O piazo de vigencia e execugao do contrato sera de 12 meses, prorrogavel nos termos da
legislate Vigente, ou seja, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art.
57, Inciso II, § 2° e art. 65,1, allnea b, § 1° da Lei de Licitacoes e Contratos 8.666/93;

CLAUSULA IV- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
4.1

O prazo de fornecimento/entrega dos itens licitados sera de no maximo 10 (dez)
dias uteis, contados da entrega da Requisi^ao ou documento similar;
4.2
A lorma de entrega sera parcelada de acordo com as necessidades da Camara Municipal
de Santarem, atraves de Ordens de Compras/Requis^ao onde constarao a descr^ao dos
produtos e suas respectivas quantidades.
4.3
O local de entrega do objeto deste Termo de Referencia sera na Camara Municipal de
Santarem, no endereqo: Avenida Dr. Anysio Chaves, n. 1001, CEP 68.030-290, Santarem/Pa,
Zona Urbana, no horario de 08h as 14h, de 2a a 6a-feira, para efetivar a entrega respetiva, quando
entao apresentara a nota fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada sera paga em
ate 30 dias, ou, excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, II da Lei 8.666/93 sera
obedecido o prazo previsto no art. 5°, §3° da Lei 8.666/93;
4.4
A aceitagao do objeto esta condicionada ao atendimento das especifica9oes mlnimas
constantes neste termo de referencia;
4.5
Nao serao aceitos materiais diferentes dos especificados neste Termo de Referencia, fora
dos piazos minimos estipulados, em man estado de conservaqao, falsificados, recondicionado,
de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lucres de seguran9a rompidos;
4.6
Nao aceito o bem entregue por estar em desacordo com o Termo de Referencia, sera
comunicado a empresa adjudicataria, para que proceda a respectiva e imediata substitute, para
que se possa adequar o solicitado, de fonna a atender aquilo que efetivamente se pretendia
adquirir.
4.7
O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessarias por
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-a mediante presta9ao contlnua e futura de
acordo com as necessidades da Camara Municipal de Santarem.
4.8
E vedada a subcontrataqao total ou parcial do objeto deste Pregao Eletronico;
4.9
Aceito a entrega, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
4.10 A forma de entrega e acondicionamento dos itens sera feita conforme detalhado na
discrimina9ao deste termo de referencia.
CLAUSULA V- OBRIGACQES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRA LADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de
Referencia e neste instrumento contratual;
5.2
A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obriga9oes assumidas, sem qualquer onus a CONTRATANTE;
5.3
A CONTRATADA sera responsavel pela observancia de toda legistao pertinente
direta ou indiretamente aplicavel ao objeto deste contrato;
5.4
A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos e prejuizos, de qualquer natureza,
causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execito do objeto do Termo de
Referencia, isentando a CON 1RATANTE de todas as reclama9oes que porventura possam
surgir, ainda que tais reclamaqoes sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer
pessoas ffsicas ou jundicas, empregadas ou ajustadas na execito do objeto;
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^lca exPressamente estipulado que nao se estabelece por foi^a do fornecimento do objeto
CONTRATADA13^1161 rela9S° de empreg0 entre a CONTRATANTE e os empregados da
5.6
A CONTRATADA se resPonsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do
Contrato, tais como salaries, encargos socials, previdenciarios, trabalhistas, comerciais, seguros
de acidentes, tributes, indenizaqoes, vale-transporte, vale-refei9ao e outros beneficios exigidos.
A inadimplencia da Contratada para com estes encargos, nao transfere a CONTRATANTE a
icsponsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;
5.7
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependencias da
CONTRATANTE;
5.8
Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da CONTRATANTE,
devendo substituir imediatamente qualquer urn deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;
5.9
Acatar todas as orienta9oes da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato.
sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscaliza9ao, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclama9oes formuladas;
5.10 Manter, durante o fornecimento do objeto contratual, em compatibilidade com as
obriga96es a serem assumidas, todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na
licita9ao;
5.11 Utilizar produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro
nos orgaos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utiliza9ao de produtos com
altera9oes de caracteristicas, ainda que dentro do prazo de validade1
5.12 Substituir, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, todos os produtos entregues fora das
especifica9oes, com data de validade inferior a permitida ou com quaisquer outras
irregularidades;
5.13 Sera considerada recusa formal da CONTRATADA a nao entrega do objeto no prazo
estabelecido, salvo por motive de for9a maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela
CONTRATANTE;
5.14 Cumprir os horarios de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela
CONTRATANTE.
5.15 Possuir certifica9ao digital do CNPJ da empresa em conformidade com o padrao de
assinatura digital da infraestrutura de chaves publicas brasileira - ICP-Brasil, para assinatura
dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contrata9ao;
5.16 Cumprir as obriga9oes previstas no Codigo de Prote9ao e Defesa do Consumidor (Lei
n°8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
5.18 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por
3930 ou omissao no fornecimento do objeto deste Contrato.
5.19 Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acrescimos ou supressoes
de ate 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessaries.
5.20 Manter todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas, em conformidade com
art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, incluindo a atualizaqao de documentos de controle da
arrecada9ao de tributes e contribuiqoes e outras legalmente exigiveis.
5.21 Colocar a disposi9ao da CONTRATANTE, os meios necessarios a comprova9ao da
qualidade dos objetos licitados, permitindo a verifica9ao das especifica9oes em conformidade
com 0 descrito neste Termo de Referencia;
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5.22
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A CONTRATADA esta obngada a reparar, corrigir on substituir, as suas expensas no
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5.23 Manter-se
durante. a execu9^° do contrato em compatibilidade com as obrigacoes
,
assurmdas, todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas por lei e neste Contrato5.24 Indicar preposto para representa-la durante a execu9ao do contrato.
CLADSULA VI -

obriga(;6es da contratante.

5.1 Pagar mensalmente a CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato o pre9o
ajustado;
5.2 Promover o acompanhamento e a fiscaliza9ao dos serv^os por meio do Gestor do Contrato;
5.3
Notificar, formal e tempestivamente, a empresa contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
5.4
Notificar a empresa contratada por escrito e com antecedencia, sobre multas, penalidades
e quaisquer debitos de sua responsabilidade;
5.5
Aplicar as sanqoes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
5.6
Prestar a empresa contratada, atraves do gestor dos contratos, informa9des e
esclarecimentos que venham a ser solicitados;
5.7
Observar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigaqoes
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condiqoes de habilitaqao
e qualificaqao exigidas na licita9ao;
5.8
Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando devidamente
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.
CLAUSULA VII - GESTAO E FISCAUZACAO.
—
7.1

A fiscalizaqao e acompanhamento da execu9ao do Contrato serao realizados por
Fiscal do contrato, o servidor
, servidor publico, Matricula n°
designada pelo orgao solicitante como FISCAL TITULAR e o
servidor
, servidora publica, Matricula n° _________
designada pelo orgao solicitante como FISCAL SUBSTITUTO, observando -se as
disposi96es contidas no artigo 67 e paragrafos da Lei 8.666/93, cabendo-lhes dentre outros
observando-se as disposi9oes contidas no artigo 67 e paragrafos da Lei n° 8.666/93, cabendo
dentre outros:
a) Solicitar a execuqao dos objetos mencionados;
b) Supervisionar a execuqao do objeto, garantindo que todas as providencias sejam tomadas
para regulariza9ao das falhas ou defeitos observados;
c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competencia;
d) Solicitar a CONTRATADA e sens prepostos, designados por escrito, ou obter da
Administra9ao, tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento
deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente copia dos documentos
escritos que comprovem essas solicita9oes de providencias;
e) Acompanhar a execuqao do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar
as ocorrencias de indisponibilidade;
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f) Encaminhar a autoridade competente os documentos que relacionem as importancias
relativas a multas aplicadas a CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
7.1 O acompanhamento e a fiscalizapao acima nao excluirao a responsabilidade da
CON FRATADA, ficando esta responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragao on a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu9ao do contrato,
nem conferirao ao CONTRATANTE, responsabilidade solidaria, inclusive perante
teiceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execu9ao do servi9o contratado.
7.2 As determina9oes e as solicita9oes formuladas pelos representantes do
CONTRATANTE, encarregados da fiscalizaqao do contrato, deverao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
7.3 Para a aceitaqao do objeto, os responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza9ao,
observarao se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus
anexos, bem como de todas as conduces impostas no instrumento contratual.
7.4 E vedado a Camara Municipal e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONFRA1ADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.
CLAUSULA VIII - DOTACAO ORQAMENTARIA.
8.1 A despesa efetuada pelo objeto do presente Termo sera paga conforme as seguintes
dota9oes oi^amentarias para o exercicio de 2021:
_________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLAUSULA XI- PAGAMENTO
9.1 O pagamento sera realizado no prazo em ate 30 (trinta) dias, contados a partir do
lecebimento da Nota Fiscal ou Fatura, ou, excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24,
II da Lei 8.666/93 sera obedecido o prazo previsto no art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, atraves
de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.
9.2 Banco: _, Agencia: n°. _ Conta Corrente: n°_
9.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgao CONTRATANTE atestar a execuqao do objeto do contrato.
9.4 O recebimento de bens com valor superior ao que dispoe o art. 23, alinea a, da Lei
8666/93 devera ser feito nos termos do que dispoe o art. 15, §8° da Lei 8666/93.
9.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaqao
da
regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993), constatada por
meio de consulta on-line aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF.
9.6 Constatando-se, a situa9ao de irregularidade do fornecedor CONTRATADO, deverao
ser tomadas as providencias previstas no do art. 31 da Instruqao Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.
9.7 Havendo erro na apresenta9ao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contrata9ao, ou, ainda, circunstancia que impe9a a liquida9ao da despesa, como, por
exemplo, obriga9ao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
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inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie
as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovafao da regularizaqao da situaqao, nao acarretando qualquer onus para a
CONTRATANTE.
9.8 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
9.9 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta on-line aos
sitios eletronicos oficiais para verificar a manuten?ao das conduces de habilitaqao exigidas
no edital.
9.10 Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situaqao de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua notifica^o, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, legularize sua situaqao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da CONTRATANTE.
9.11 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administrate
devera realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participate em
licitato, no ambito do orgao ou entidade, proibiqao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instruto
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
9.12 Nao havendo regularizayao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comumcar aos orgaos responsaveis pela fiscalizaqao da
regularidade fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de sens creditos.
9.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
9.14 Havendo a efetiva execute do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
ate que se decida pela rescisao do contrato: caso a CONTRATADA nao regularize sua
situate.
9.15 Sera rescindido o contrato em execute com a CONTRATADA inadimplente, salvo
por motive de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.
9.16 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
9.17 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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CLAUSULA X - REAJUSTE.
10.1

CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o pre?© contratado permanecera
irreajustayel durante 12 (doze) meses a partir da data de apresentaqao da proposta vencedora
da licitapao. Apos este prazo, caso haja urn termo aditivo, o pre?© podera ser reajustado
usando como parametro o Indice Geral de Pre9o (IGP) calculado pela Funda9ao Getulio
Vargas.
10.2 Garante-se o direito a revisao do contrato, com vistas ao restabelecimento do
equilibrio economico-financeiro, na hipotese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou
previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execu9ao do ajustado, ou ainda, em caso de for9a maior, caso fortuito ou fato do prlncipe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, nos termos da Lei n°.
8.666/93 e alterapoes posteriores, mediante devida justificativa escrita e fundamentada.
10.3 DO AUMENTO OU SUPRESSAO
10.4 No interesse da Administra9ao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste
Contrato podera ser aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
10.5 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces licitadas os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite ora previsto, calculado
sobre o valor a ser contratado.
10.6 Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLAUSULA XI - PENALIDADES E SANCOES ADMINTSTRATTVAS
11.1 Serao aplicadas a CONTRATADA, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, as
penalidades conforme a seguir:
11.2 A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
o contrato ou assinar a Ata, deixar de entregar a documenta9ao exigida para o certame ou
apresentar documenta9ao falsa, ensejar o retardamento da execu9ao de seu objeto, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execu9ao do contrato, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a
Administrapao Publica do Municlpio de Santarem - PA, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comina9oes legais
11.3 Subsidiaiiamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecii9ao total ou
parcial das condi9oes estabelecidas neste instrumento, a Camara Municipal podera,
garantida a previa defesa da empresa, que devera ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias
uteis a contar da sua notificaqao, aplicar, sem prejuizo das responsabilidades penal e civil,
as seguintes sanqoes:
I Advertencia, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indica9oes aqui
constantes;
II Multa compensatoria/indenizatoria no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre
o valor contratado;
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III Suspensao temporaria de participapao em licitapao e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Santarem, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; e
IV Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da pun^ao ou ate que seja promovida a
reabilitaqao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administra9ao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanqao aplicada com base no inciso anterior.
11.4 Na hipotese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigaqoes assumidas pela
empresa, a esta sera aplicada multa moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre
o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor inadimplido.
11.5 O valor da multa aplicada, tanto compensatoria quanto moratoria, devera ser
recolhido a Camara Municipal de Santarem, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis apos a
respectiva notifica9ao.
11.6 Caso nao seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa sera descontada
por ocasiao do pagamento posterior a ser efetuado pela a Camara Municipal de Santarem
ou cobrada judicialmente.
11.7 Alem das penalidades citadas, a empresa ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capltulo IV da Lei n° 8.666/93, artigo 7° da Lei n°
10.520/2002 e demais normas pertinentes.
CLAUSULA IX - DO RECEBIMENTO.
12.1
O recebimento e a aceita9ao dos itens licitados dar-se-ao por comissao ou servidor
responsavel, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serao recebidos:
a.
Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificaqao da conformidade do item,
com as especificaqoes contidas no Termo de Referencia, mediante a emissao do termo de
Recebimento Provisorio; e;
b.
Defmitivamente: no prazo maximo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
assinatura do termo de recebimento provisorio e apos a verifica9ao de sua compatibilidade com
as especifica9oes do objeto desta licitaqao, mediante a emissao de Termo de Recebimento
Definitive assinado pelas partes.
12.2
O prazo para recebimento definitivo podera ser estendido de forma a garantir maior
possibilidade ao contratante de verificaqao da adequaqao do serviqo contratado, considerando
que o artigo 73 §3° da Lei n° 8666/93 faculta a administraqao o prazo de ate 90 dias para a
emissao do termo de recebimento definitive.
12.3
O referido prazo pode hear suspense, ou mesmo ser prorrogado, em eventual
discordancia das condiqoes de presta9ao e validaqao, de modo que a CONTRATADA fa9a os
ajustes necessarios de correqao, ou apresente as justificativas pertinentes a avaliaqao realizada.
13 CLAUSULA XII- DA RESCISAO CONTRATUAL
13.1 A inexecuqao total ou parcial deste contrato ensejara sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. A rescisao deste contrato
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podera ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administrate do Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniencia para
a Administrate do Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislate vigente sobre a materia;
13.2 A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizapao escrita e
fundamentada da autoridade competente;
13.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
13.4 Assegurados o contraditorio e a ampla defesa, a empresa contratada tera seu contrato
rescindido quando for:
a) Suspensa temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administrate
nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera^oes
posteriores;
b) Impedida de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei n° 10.520/02;
c) Declarada inidonea pelo Poder Publico e nao reabilitadas.
CLAUSULA XIII - DOS ADITAMENTOS E ALTERA^OES DO CONTRATO
13.1 O presente contrato podera ser aditado, mediante acordo entre as partes, no caso de
alterapao e/ou prorrogapao do prazo de vigencia do mesmo.
13.2 Caso haja necessidade de alterato no contrato, com acrescimos ou supressoes em seu
objeto, o mesmo podera ser alterado com base no dispositive leal constante no artigo 65,
incisos e alineas §1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93, com a apresentato das devidas
justificativas.
CLAUSULA XIV - DA DENUNCIA:
14.1 Fica facultado ao CONTRATANTE, o direito de denunciar este contrato, mediante
aviso poi escrito com 30 (trinta) dias de antecedencia, salvaguardados os compromissos
assumidos ate a data da denuncia.
CLAUSULA XV - NORMA APLICADA ;
13.3 Aplica-se o presente Contrato as disposi9oes constantes na Lei Federal 10.520/2002,
Decreto n° 10.024, Lei n° 10.192/2001 e Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°206/2018
e Decreto Municipal n° 706/2021 e demais alterapoes posteriores assim como as regras
estabelecidas no edital do Pregao Eletronico n° 0
/2021-CMS.
CLAUSULA XVI - DOS CASOS OMISSOS:
16.1 Os casos omissos, quando nao resolvidos de comum acordo entre os contratantes, serao
regulados pelas disposi^oes do direito comum e pelos principios gerais de direito, restando
sublinhado, expressamente, que o presente contrato e de natureza civil, nao podendo ser
...
invocada a aplicapao de regras da legislapao do trabalho, posto inocorrente vinculo desta
natureza.
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CLAUSULA XVII - DO FORO:
17.1 Fica eleito o loro da Comarca de Santarem, para dirimir os conflitos oriundos do presente
instrumento, quando nao puderem ser dirimidos pela Camara Municipal de antarem,
renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Santarem,____de.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

de
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ANEXO III
'
____________ modelq de prqpqsta DE PRECOS
A CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM-CMS
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sa,

nossa

proposta de pre90S de fornecimento de

(

■), nos termos do Edital e sens

pelo prepo global de R$
Anexos.
ITEM

ESPECIFICACAO

UNID.

QTD

MARCA VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

ESTIMATIVA TOTAL

O prazo de validade da proposta dc pre^os e de 60 (sessenta) dias eorridos, contados
da data da abertura da licita9ao.
Prazo de entrega conforme termo de referencia.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as conduces estabelecidas
no Edital e sens Anexos, bem como aceitamos todas as obriga9oes e responsabilidades
especificadas no Termo de Referencia.
Declaiamos que nos prepos cotados estao incluidas todas as despesas que, direta
ou indiretamente, fazem paite do presente objeto, tais como gastos da empresa com
suporte tecnico e administrative, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que
possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acrescimos em virtude de
expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitapao, comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocapao, e para esse fim
fornecemos os seguintes dados:
RazSo Social:
CNPJ/MF: _
Endere?©: _
Tel./e-mail:
CEP:____
Cidade:__
Banco:

UF:
Agencia:

c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:
Enderefo:__
CEP:______
Cidade:
UF:
CPF/MF:__
Cargo/Fun5ao:
RG n°:_____
_Expedido por:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Localidade,__ de

de

FIRMA LICJTANTE/CNPJ
ASSINATURA EIDENTI FICA QAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARA^AO DE ELABORA^AO INDEPENDENTE DE
____________________________PROPQSTA__________
A CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM-CMS
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°
Prezados Senhores,
(Rome e qualifica9ao do representante, como representante devidamente constituido
da empiesa (nome da empresa/CNPJ), sito a (endere9o da empresa, doravante denominado
para os
fins disposto
no
item (citar o item) do
____
Licitante,
Edital
(citar o edital), DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro que:
a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da
empresa / CNPJ)
, e que o conteudo da referida proposta nao foi, no todo ou em parte,
diieta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do certame em referencia, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenqao de apresentaqao da proposta, nao foi informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer
pessoa;
que nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisao de qualq uer
outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participaqao ou nao no presente
certame;
que o conteudo da proposta nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da
adjudicaqao do objeto do referido certame;
que o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a Pregoeira, ou
representante, ou funcionario da Camara Municipal responsavel pela licitaqao, antes da abertura
oficial das propostas;
que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaraqao e que detem plenos
poderes e informaqoes para firma-la.
Localidade, de

de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA EIDENTIFICA QAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOV
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTQS DE HABILITACAO
A CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM-CMS
Ref.: PREGAO ELETRONICO SRPN0
Prezados Senhores,
Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter a
apreciagao de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessaries para a licitagao
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)
Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o
caso), conforme exigencias do Edital.
Em cumprimento aos ditames editalicios, declaramos, sob as penalidades cabiveis, a
inexistencia de lato impeditivo de participagao, e que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relatives a licitagao em causa e nossa plena concordancia com as condigoes constantes
do Edital e seus Anexos.
Declaramos sob pena da lei, que nossos diretores; responsaveis legais ou tecnicos;
membros do conselho tecnicos, consultivo, deliberative ou administrative; ou socios, nao sao
empregados ou ocupantes de cargo comissionado da CMS bem como nossa Empresa nao esta
incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitagao em epigrafe.
Declaramos, ainda, nao possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal (Emenda Constitucional n° 20 de
1998).
Na oportunidade, credenciamos junto a CMS o Sr.
, Carteira de Identidade n°
, Orgao Expedidor , CPF n°
, enderego
, E-mail
, tone ( ) , fax n°( ) , para interpor recursos quando
cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
processo licitatorio.
Localidade,
de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASS1NATVRA E IDENTIFICA (U O COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARA^AO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
___ ______________ OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM-CMS
Ref.: PREGAO ELETRONICO N°
Prezados Senliores,
(nome da empresa) , inscrita no CNPJ n°
por intermedio de sen representante legal o (a) Sr.(a)
portador (a) da
Carteira de identidade n°
e de CPF n° DECLARA, para fins do disposto no Edital
do Pregao Eletronico n°
, sob as san^oes administrativas e sob penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, e considerada:
() MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.
DECLARA ainda que a Empresa esta excluida das vedaqoes constantes do paragrafo
4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Localidade)

de

de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA EIDENTIFICA QAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
n°._______/2021 PROCESSO N° XX/2021
pregAo
ELETRONICO
SRP
N°
XX/201X
PREAMBULO.
A Camara Municipal de Santarem, com sede sito a Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, 307,
bairro do Aeroporto Velho, neste ato representado pelo sen Presidente, chefe do Poder
Legislative, Sr. RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do
CPF 110 __________ _
Carteira de Identidade no ____________ PC/PA, residente e
domiciliado nesta cidade de Santarem - Para a Avenida Sao Sebastiao, 2711 AP A - bairro
Aldeia, CEP 68040-040 considerando o julgamento do PREGAO ELETRONICO PARA
REGISTRO DE PRECOS n° XXX/2021, e a respectiva homologapao, RESOLVE registrar os
prepos da empresas----------- CNP___________________ , atendendo as conduces previstas
no instrumento convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitando-se as
partes as normas constantes das Leis n°. 8.666/93,10.520/2002, e demais legisla9oes aplicaveis,
e em conformidade com as disposi9oes a seguir.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E
QUANTITATIVOS.
1.1
A presente Ata tern por objeto o_______________
^ conforme
as especificapoes da proposta de pre9os apresentada no Pregao Eletronico n° XX/2021 Processo
n° XX/2021, os quais, independentemente de transcr^ao, fazem parte deste instrumento,
naquilo que nao o contrarie.
1.2 O pre9o registrado, as especifica9oes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
conduces ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAgOES DAS PARTES:
2.1 - DAS OBRIGAgOES DO ORGAO GERENCIADOR:
2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto a aquisi9ao do produto mediante o envio da
Requisi9ao, a ser repassada pessoalmente pelo fornecedor;
2.1.2 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos;
2.1.3 Efetuar os pagamentos devidos observados as conduces estabelecidas nesta Ata;
2.1.4 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pre90S registrados
permanecem compativeis com os praticados no mercado.
Paiagrafo unico - Esta Ata nao obriga a Administra9ao Municipal a firmar contrata9oes com os
fornecedores cujos preqos tenham sido registrados, podendo ocorrer heroes especificas, para
contiata9ao do objeto desta Ata, observada a legisla9ao pertinente, sendo assegurada
preferencia de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de conduces.
2.1.5 — Eletuar a contrataqao, se assim for necessario, sendo que o contrato podera ser
tormahzado aqualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Pre9os sobre o
saldo lemanescente do item, por prazo a ser determinado pela Administra9ao, conforme a
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minuta anexa ao Edital.
2.2- DAS OBRIGA^OES DO FORNECEDOR:
2.2.1 Assinar esta Ata no prazo maximo de 3 (dias) dias uteis, contado da convoca9ao;
2.2.2 Entregar o produto conforme especifica9ao e pre9o registrados;
2.2.3 Os produtos licitados serao fomecidos a Camara Municipal de Santarem, pelo valor
aprovado no processo, sendo proibida a cobran9a de qualquer outra despesa que venha a
interferir no valor contratado, prazo este que sera contado da data do recebimento pela empresa
contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.
2.2.4 Substituir os Produtos que estiver em desacordo com as especifica9oes apresentadas na
proposta, sem implicar aumento no preqo registrado, sob pena de aplicaqao de sanqao;
2.2.5 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da
notifica9ao, documenta9ao de habilita9ao e qualificaqao cujas validades encontrem-se
vencidas;
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
3.1 — A vigencia da Ata de Registro de Preqos sera de 12 (doze) meses, contados da data
da sua publicaqao.
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preqos, a Camara Municipal de
Santarem nao fica obrigada a firmar as contrataqoes.
3.2CLAUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRE^OS
4.1 - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, cabera a
Camara Municipal,competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preqos, dos quantitativos fomecidos e das
especificaqoes dos serviqos registrados;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os pre9os dos serv^os, de forma a avaliar o mercado,
podendo rever os pre90s registrados, a qualquer tempo, em decorrencia da redi^ao dos pre9os
piaticados no mercado on de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via e-mail, para retirada da nota de empenho;
d) observar, durante a vigencia da presente ata, que nas contrataqoes sejam mantidas as
conduces de habilitaqao e qualificaqao exigidas na licitaqao, bem como a compatibilidade com
as obrigaqoes assumidas, inclusive, solicitar novas certidoes ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegocia9ao de preqos registrados,
para finsde adequapao as novas condi9oes de mercado e de aplica9ao de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condiqoes ajustadas no edital da
licitaqaoe na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos orgaos participantes possiveis
alteraqoes ocorridas.
Paragrafo primeiro — As pesquisas de mercado, atendendo a conveniencia e ao interesse
publico, poderao ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da
Administra9aoPublica, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por orgaos publicos.
Paragrafo segundo — Se9ao de Compras efetuara pesquisas de pre90sdos itens registrados, de
forma a avaliar os pre9os a serem contratados, bem como elaborara as estimativas de consume
e os cronogramas de contrata9§o.
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREQOS REGISTRADOS
5.1 - Os prefos registrados, a especifica^o do servi9o, o quantitativo, as empresas fornecedoras
e o nome do representante legal sao os constantes desta Ata.
5.2 — O prepo registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual redu9ao daqueles
piaticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser
promovidas negocia9oes com os fornecedores
5.3 — Quando o pre9o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
pre90 praticado no mercado, o Departamento de Contratos devera convocar o fomecedor, a fim
de negociar a reduqao de sen pre90, de forma a adequa-lo a media apurada.
5.4 - Quando o preqo de mercado tornar-se superior aos preqos registrados e o fornecedor
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que nao pode cumprir as
©brigades assumidas, aAdministraqao Municipal podera liberar o fornecedor do compromisso
assumido, sem aplicaqao da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicaqao anteceder o pedido de fornecimento.
5.5 - Em qualquer hipotese, os preqos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se a diferen9a percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a epoca do registro — equaqao
economico-financeira.
5.6 - Sera considerado preqo de mercado, o que for igual ou inferior a media daquele apurado
pela Administraqao Municipal para determinado item.
5.7 - As alteraqoes de preqos oriundas de revisao, no caso de desequilibrio da equa9ao
economico-financeira, serao publicadas trimestralmente por meio eletronico.
CLAUSULA SEXTA - ORGAO GERENCIADOR
6.1. O orgao gerenciador sera a Camara Municipal de Santarem - CMS.
CLAUSULA SETIMA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
7.1 A ata de registro de preqos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer orgao
ou entidade da administraqao publica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas. no
que couber, as condiqoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n°
7.892, de 2013.
7.2 A manifesta9ao do orgao gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesoes
leitas por orgaos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a realiza9ao de
estudo, pelos orgaos e pelas entidades que nao participaram do registro de preqos, que
demonstre o ganho de eficiencia, a viabilidade e a economicidade para a administraqao publica
municipal da utilizaqao da ata de registro de preqos.
7.3 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Preqos, observadas as condiqoes
nela estabelecidas, optar pela aceitaqao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento
nao prejudique as obrigaqoes anteriormente assumidas com o orgao gerenciador e orgaos
participantes.
7.4 As aquisiqoes ou contrataqoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder,
por orgao ou entidade, maximo 100 % (cem) por cento dos quantitativos dos itens do
instrument© convocatorio e registrados na ata de registro de preqos para o orgao gerenciador e
orgaos participantes.
7.5 As adesoes a ata de registro de pre9os sao limitadas, na totalidade do quantitativo de cada
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item registrado na ata de registro de pre9os para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
mdependente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
7.6 Tratando-se de item exclusive para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 1 1.488, de 2007, o orgao gerenciador somente
autoiizaia a adesao caso o valor da contrataqao pretendida pelo aderente, somado aos valores
das contrata9oes ja previstas para o orgao gerenciador e participantes ou ja destinadas a
aderentes anteriores, nao ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acordao TCU
n° 2957/2011 -P).
7.7 Ao orgao nao participante que aderir a ata competem os atos relatives a cobranqa do
cumprimento pelo fornecedor das obriga9oes contratualmente assumidas e a aplicaqao,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em rela9ao as suas proprias contrata9oes, informando
as ocorrencias ao orgao gerenciador.
7.8 Apos a autoriza9ao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a
contrata9ao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Pre9os.
7.9 Cabera ao orgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogaqao do
prazo para efetivaqao da contrataqao, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde que solicitada
pelo orgao nao participante.

clAusula oitava- do cancelamento da ata de registro de pre^os
8.1 Os preqos registrados na presente Ata de Registro de Preqos poderao ser cancelados de
pleno direito, conforme a seguir:
a) Por iniciativa da Administra9ao:
b) quando o fornecedor der causa a rescisao administrativa da nota de empenho decorrente deste
Registro de Preqos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;
c) se os pre9os registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
d) Por iniciativa do fornecedor:
e) mediante solicitaqao escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisites desta Ata de Registro de Pre90s;
0 quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipoteses contidas no art. 78, incisos XIV,
XV e XVI, da Lei n° 8.666/93.
8.2 - Ocorrendo cancelamento do preqo registrado, o fornecedor sera informado por
correspondencia com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrative da
presente Ata.
8.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereqo do fornecedor, a comunicaqao
sera feita por publicaqao no Diario Oficial do Municipio, considerando-se cancelado o pre90
registrado.
8.4 - A solicitaqao do fornecedor para cancelamento dos preqos registrados podera nao ser
aceita pela Administra9ao Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicaqao das
penalidades previstas nesta Ata.
8.5 - Havendo o cancelamento do preqo registrado, cessarao todas as atividades do fornecedor
relativas ao respective registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administraqao
Municipal podera, a seu exclusivo criterio, suspender a sua execuqao e/ou sustar o pagamento
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das faturas, ate que o fornecedor cumpra integralmente a cond^ao contratual infringida.
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento sera efetuado mediante credito em conta - corrente do fornecedor registrado,
poi oidem bancaria, em ate 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal, quando
mantidas as mesmas condiqoes iniciais de habilita9ao, cumpridos os seguintes requisites:
a) apresentaqao de nota fiscal/fatura acompanhada da Certidao Negativa de Debito — CND,
comprovando regularidade com o INSS, do Certificado de Regularidade do FGTS - CRp’
comprovando regularidade com o FGTS, da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas^
comprovando a regularidade com a Justiqa do Trabalho.
Paragrafo unico - Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor enquanto pendente de
liquida9ao qualquer obriga9ao. Esse fato nao sera gerador de direito a reajustamento de pre90s
ou a atualizaqaomonetaria.
CLAUSULA DECIMA - DAS SAN^OES
10.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste pregao, ate o limite de 10% (dez por cento) do valor
empenhado.
10.2 Em caso de inexecuqao total ou parcial do pactuado, em razao do descumprimento de
qualquer das conduces avenqadas, a contratada ficara sujeita as seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - Advertencia;
II - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
III - Suspensao temporaria de participar de licitaqao e impedimento de contratar com a
Administra9aopor prazo nao superior a 2 (dois) anos e,
IV - Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica.
10.3 Quern convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentaqao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento daexecu9ao de sen objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu9ao
do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar
e contratar com o Municipio pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais comina9oes legais.
10.4 As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentados em
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis da data em que for oficiada a pretensao da Administraqao no sentido da aplicaqao da
pena.
10.5 As multas de que trata este capitulo, deverao ser recolhidas pelas adjudicatarias em conta
con-ente em agenda bancaria devidamente credenciada pelo municipio no prazo maximo de 05
(cinco) dias a contar da data da notificaqao, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 O inadimplemento de clausula estabelecida nesta Ata de Registro de Preqo, por parte do
fornecedor, assegurara a Administraqao Municipal o direito de rescindi-lo, mediante
notifica9ao, com prova de recebimento.
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11.2 Alem de outras hipoteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.
constituem motives para a rescisao da contrata9ao:
a) atraso injustificado na presta9ao dos servi9os, bem como a sua paralisa9ao sem justa causa e
previacomunica9ao a Administra9ao Municipal;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro proprio efetuado pelo
representante da Administrapao Municipal.
Paragrafo unico - Nos casos em que o fomecedor sofrer processes de fusao, cisao ou
incorpora9ao, sera admitida a continua9ao desta contratagao desde que a execuqao da presente
Ata nao seja afetadae que o fomecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste
documento e as conduces de habilitaqao.
11.3 - A Administraqao Municipal e reconhecida o direito de rescisao administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposiqoes
dos paragrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS
12.1 - A despesa decorrente desta Licitaqao correra a conta dos orqamentos da Camara
Municipal de Santarem que sera consignado no contrato administrative a ser celebrado
futuramente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1 - Todas as alteraqoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de
lavraturade termo aditivo a presente Ata de Registro de Preqos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
14.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preqos sera publicado no Diario Oficial do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Santarem Estado do Para, para dirimir questoes oriundas
deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Santarem,

ORGAO GERENCIADOR

L___/2021.

Empresa Vencedora

69

