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ANEXO IV -1>AINUTA DO CONTRATO 

MINUTA [3E CONTRATO 

CONTRATO N° 

1  
ÌP

EITUR 
ÍXIJNA 

"ai'DOPARA

4 
O MUNICÍPIÓ DE IPIXUNA DO PARÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na, , inscrito no CNPJ (M) ób o n° , representado pelo(a) Sr.(a) 
 e, de outro lado a firma   ., inscrita no CNPJ (MF) sob o n~ 

estabelecida 
  doravant denominada simplesmente• CONTRATADA, neste ato 
representada peio Sr.(a)  , portador da Çé úla de Identidade n° 
 SSP/ e CPF (MF) n°  ,têm entre si justo • e"avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes 'o Edital do Pregão Eletrônico n°0XX/ 2021-PE-SRP. e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA, o pndo-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei n° 10.520/02 da Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas que sé seguem: 

~ 
~ CLÁUSULA PRIMEIRA -.DO Oº3JETO r

1. O presente Contrath. tem como objeto xxx~c. xxxx~t x xx xx.: xxxzxs xxxxxxx. 

1.2 - Os itens que compõe o presante
Item ' ' .}. ~~,,....r>;,

Fornecedor (razão s'ciai, CrL)//1/_; nci'-~~, 
t= `:- ~ r " 

çcntatvs, 

 Unidade' 

. .: 
representante). 

01 Especificação 

i-

 Márcá (se ez/gicxa;, ~ cjiíaij~,.~ . ~. Quant. Valor Unitário 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO O 
2.1 Os preços dos itens a serem ~fo4ddos são aque►,cs .constantes da Planilha apresentada pela 
CONTRATADA, sendo que va'.cr tata~o contrato 3 do R$ O . 

2.2 - Os quantitativo4s indlcsoos na Planilha constam- do Anexçt l.do'edital do Pregão n.° 
~.  cão msram?pite estmativos, não aparreta,fdo à Administração do CONTRATANTE 

qualquer obrigação quanto a sua °execução oú pagamento. 
2.3 — Os valores que compõe o presente contrito se encontrdm em cgnsonância com os preços praticados no 
mercado, conforme prévi pêsquisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO FUNbAl 1ENTO L :.AL . 
3i Este Contrato encontra-€e.subordinaqp à.Lei n .Mr ,r 21 de junho de1993 e suas alterações, e, em casos 
omissos, aos preceitos de dirtSiio público, teoria grF -Fc''r contrdt-- e disposições de direito privado. 
3.2. Fazem parte integr~nta deste instrumento, p. todos os efe tos legais, õ instrumento convocatório que o 
precedeu, seus -ane o e a.,propo$ta da cont►ata.a, oon tant s d •processo licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços °.XXX/2021 ; ?ES : , ,.,~ Y 
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CLÁUSULA QUARTA - ad VALÕR 
4.1.0 valor total do presente contrato é de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX) conforme proposta a ser pago de 
forma proporcional, conforme autorizaçóas oxpedictas pel¢ CONTRATANTE de conformidade com as notas 
fiscais/faturas e/o.u, recibos da'proposta.adjudicarq, r r' 

~rr CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO   ,  ~t

5.1 A Contratada deverá apresentar nota fiscal ar i u dação e par~dmento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) 
dias contados do adimplemento da obrigo: 
5.2 A CONTRATANTE reserva-se o .direita de reçusar,o: pagaménta se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou ém desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
5.3 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante apagar os'valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 
5.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pL,ndu'itrl de Iiquídaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso 
gere direito à alteração dos preços, ou d cornp~ri ãL financeira por atraso de pagamento. 

F ~ FnEFEIPJR. 
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CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência do Contrato será de / / _aié 1_. 1,,,_ _, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos do art.57, da Lei n° E.e66, de 1993. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS R:E(URSOS. FINANb W ÕS ' 
7.1. O valor acordado será empenhado 'no' têrinos'do{§ 3' do, rt b c/c °o árt 61, da Lei federal 4320/64 e será pago 
a Contratada, através da seguinte 'det çãd orçamenisrra ISára fins d dekrtratação: 

Exercício Financeiro: 2021. 
Ficha: 
Unidade: 
Funcional Programática: 
Cat. Econômica. ry:'¡, ~-

~ 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, LOCAL ECO 'ARA O FORNECIMENTO 
8.1 A vigência da Ata de Registro dê Préç~us som: tilr i (Oaz) mbés, a contar de sua assinatura, com eficácia legal 
após a publicação do seu sxtth o, tGmdo'irr6cio v€i ,iriisnto em dia de-expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
excluir o último. 
8.2 A vigência contratual será, a cçnfar d~ s ii u: y <3:;. I hsiriiiii~ntà 'Contratual, até o final do exercício financeiro em 
curso, com eficácia legal após a pubiicaç n do ii meio; teíado ihícío o v ncimento.em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e' incluir o último, podendo szr r;: rrogaUp de acordo com a Lei. 
8.3 O prazo de fornecimento deverá ser de até 03' (ti rdias útéjs, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho/Ordem de fámec ento/Requisiçáá, érYrNr a'5 à PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, para 
empresa contratada. 
8.4 O local de'entrega dós produto&rnateriaie ;,qiá riO rcdio Is d Unidade Gestora requisitante no horário de 
08:00 às 14:00, sendo qué tcdàs as despss~s ré it~ ~r frente, tr nsporte, entrega, carga e descarga dos materiais 
até o local de armazenamento, serão de r órí 'i iÏ';.dád ext'usiva da empresa contratada. 
8.5 A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela 
pessoa encarregada pelo récebim~ntô rto JocaÌ ràdó, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas 
de nota fiscal, quando do pagamento -  • $' '' 

., í.rFy   g,. . 

7 / {h~~...h 
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8.6 Os produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada. 
8.7 Os produtos/materiais, serão entregues na ptéssriça do fácal do Contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, o 
objeto que estiver em desacordo com estam Ir Fat netit atou re& ritãr vácios; defeitos ou incorreções, devendo efetuar 
as correções necessárias ou 'substituição do l am,t ft~ Um prazo máximo de' 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
notificação pela Contratante. - "  } ' 
8.8 No ato da entrega, os materiais deverão estar ãcórrïpanhados áa via original da proposta, nota fiscal e recibo em 
três (03) vias para conferência, bens como kde tódosbs uia, 'maiüaié e dócúmentos técnicos que acompanhem o 
objeto, embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilização evitando desperdícios e avarias. 
8.9O Servidor responsável pela Unidade Requisi nte anotará rrr¡wr~gistrd próprio todas as ocorrências relacionadas, 
determinando o que for necessário à reg:~larizaçáo"~Jas:f ltasc~u~dafeitos observados. 
8.10 Encontrando irregularidades; o servidrrr~ 9 nsáveyno•mesmo período de tempo estabelecido no item acima 
fixará prazo para a licitante contratada promover as correções •nileessárias, sob pena de ser o material rejeitado e 
devolvido a Contratada, no estado em gçie se encontre. . 
8.11 A Administração Contratante, somente os reõ4era.Js ir;at~ri:r' r jeítados, em caráter definitivo, mediante termo 
circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado C após reverificação realizada pela Administração, 
por intermédio do Servidor responsável. 
8.12 Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitvq, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo. 
8.13 Os produtos deverão possuir prazo dY validaçl míni ma d:. 12:(Dgze) .meses. 

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS: DEThC CLlZAÇÃQ UO'FISCAL DO CONTRATO 
9.1. Os fiscais designados para ãeornpánlr ' 'rtéMi "e 

y 
fisc alizaçáo do presente contrato o servidor 

 de acordo com a Portaria n' 00X/2021-GA, responsável pelas seguintes atividades: 
9.2. Receber Notas Fiscais/Faturas, como també:n, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em 
conformidade com a entrega dos materiais.
9.3. Anotar em registro próprio, de todas ás ocorr i ci laciònnaJas à entrega dos materiais. 
9.4. Acompanhar, supervisionar e denürïcla?'giiãis~ji & ine ?. ta idades constãtadas no fornecimento dos itens. 
9.5. Atestar para fins de pagamento, os dócuméntç 'déspesa, especificamente quanto à execução dos serviços. 
9.6. Zelar para que os valores a serem pagos nos çnntratos não ultrapassem os créditos correspondentes. 
9.7. Recusar fornecimento irregular, não aceitandü material diverso daquele que se encontra especificado no contrato. 
9.8. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do 4L ntitativo do objeto ou modificação da forma de 
sua execução, em razão dó fato superveniente ou i e Qutro qualquer. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS' OBFdGAÇÚES O;d" CNTRÃTAk1A 
10.1 Cumprir fielmente as exigê,ci s da C̀ONTaR'AVVANTE, na];ulln =,e r âo co►ítrariar o aqui previsto. 
10.2 Manter os seus empregados sujeitos às'ncirnías isciplináres'da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 
empregatício com o órgão.
10.3 Respeitar as normas e procedimentos dà côiTdle É'ã é's & dependëncias da CONTRATANTE. 
10.4 Responder pelos danba causadas dirctãmerrte à CQI.JTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, durante o fornecimentó do produto%material, não excluindo ou reduyindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Contratante. ' 
10.5 Responder, ainda, por quaisquer danos cau adis diretarneni a bens de propriedade da CONTRATANTE 
quando esses tenham sido ocasionàdos por adbs'durante a execução do contrato. 
10.6 Efetuar a entrega do produto/material objete dd Autori açáo de Fornecimento, de acordo com as necessidades 
da Unidade Requisitante, após o reeebimén'tó de ragt/i ,içoes expedidas pelo Setor competente. 

r 
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10.7 Comunicar ao Setor competente por &critô. qualgi. :normalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário.' 
10.8 Manter-se, durant~'toda á ezecúçã do c~tatiá t`ër, r t ccn ipátioilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitaçãó e qualificação exigidas n ôc'3 jáó d6`rrcnf t~ção. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OERit~AÇÓj.S DA GOTtf~AThNTE 
11.1 Impedir que terceires fárimeçam o'bbjeto'desté` r€nii?)"der E reYê ir;~a~ 

11.2 Prestar as informaçáës e os esàlarëcifn~ntos qúè'vrsriham a ser salici adòs pelos empregados da Contratada. 
11.3 Devolver os produtos que nãó apresentarem írìçbes dé'se~eM consumidos. 
11.4 Solicitar a troca dos' lrodutos devolvidos mediant tsomunkação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado. 
11.5 Solicitar, por intermédio de Autorizáçãb'ú Forrh¢ihiÉnte` pdt'sêrvãior designado para este fim, o fornecimento 
dos produtos/serviços. ` ' " `` ` `°~" `-
11.6 Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade-no tnrneuimenta do produto e interromper imediatamente o 
fornecimento, se for o caso. 
11.7 Realizar os pagamentos devidos nas datas ap::r idas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ~Gfe75AN Ôi 
1 

r. ~ „~ t.I Ti.~TiVAS~ 
12.1. Pelo descui'nprimanto total ou parcial das condições pre•✓ist s na proposta ou no contrato, a CONTRATANTE 
poderá:  '--' ,. 

12.1'.1.Aplicar a âdludicatáris= ou çnti~ i :.. s jG~r s Ftevis +s no art 87, da Lei n 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e pe'r? iI cai v s:. '`"
12.1.2. Fica estabelecido d perc ntQãi de mtdt 10% (dez dr ( 'ito) sobre o valor total do contrato, para os 
casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitaçâo peia CONTRATANTE, inexecução ou desistência da 
contrata. 
12.1.3. O recolhimento desta multa scr ser disponibilizada pelo MUNICÍPIO DE 
IPIXUNA DO PARÁ, gjrantido q direito aá cont;aditór'n, er" dtt 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 
protocolado, sem prajuízó das demais s nçó s Ieg '' 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RÉSCISÂO 
13.1. De acordo com o art 79 da' Ler n°. 8.66$6/93; ic,ciaã. do CbvttratQ'póderá ser: 
I - por ato unilateral e escrito dá Administração ní~s cdsos`e me áà5s ii s incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada 
Lei. 
II - amigável, por acordo entre as parte, reduz do' i, imo nõ preces 'o iespectivo, desde que haja conveniência para 
a Administração. -
III - judicial, nos termos da legislação. 

}} 

' ' 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUiL.IÈï12(O lr0~16M d(~-FÏUANCEIRO DOS CONTRATOS 
14.1. Durante a vigência do Contratd, os preços registrados si o fixo e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente compróvadas, de oco Tênoid de' situaçá : irevista na alínea "d" do inciso II, do art 65, da Lei n° 8.666/93 
ou de redução dos preços praticados no mircadÔ. 
14.2. Mesmo cornprdvàda a oCGrtên 'dé sito« "d co inciso II, do art 65, da Lei n 8.666/93, a 
Administração, se júlgar cpnVersiente; poderá optar po'r ncelár b Contrato e iniciar outro processo licitatório. 
14.3. O pedido que vise à manutenção do equiiíbr+ ecohâni c-financeiro dos contratos firmados no âmbito da 
Unidade requisitanté'serà apúr do'e i prõà ' p fJâ ô; dirveiì dter observado o que determina a alínea "d" do 
inciso II, do art 65, da Lei n° 8. 3i93`.' 

t , r.~• . _ rC , .r . • -. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
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15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígic's ou condiçbe deóçrrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, 
pelos Contratantes, o foro da Comarca de IPIXUNA DÓ PARÁ/PA, cqm a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição, que tenha►n ou v nh € a- P. 

I' .. +t  .. . '. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO-E P~1B~ )r.AÇÃ30t 
16.1. Este CONTRATO. será .publicado ..no .mural da Unidade gestora, na imprensa oficial e no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de. Contas do Mu.r icípio.,. :;  , 
16.2. Estando às partes.de:pleno acordo •corn as cláus e. oridi çes ;ora pactuadas, firmam o. presente Contrato 
em três vias de igual tear na presença de duas testetY nhas; .para_gI~e.produza os necessários efeitos jurídicos legais, 
para publicação no praza legal.coma condição-de-f1  cia. ' 
16.3. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadds pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testenunhs.abaixo. 

Testemunhas: - 

IPIXUNA bO PARÁ, de de 

• • • ,  . 

MÚNICÍPIífD>u ialXIJI'JA DÓ PARÁ 
CONTRATANTE 

; : .. .. . 
EMF~RE&A rÓNTRATÁDA 

a„ Cl9~VTRATADA 

J . 
1. . .. 2. 

h 

< k . • •.:~ . . . . 

_• ~ 

'F 
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