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ANEXO-IX 

MINUTA DE CONTRA TO 

O Município de SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa, na av. Rui Barbosa, nº 01, centro, nesta cidade, 
inscrita no C.N.P.J/M.F. 10.249.381/0001-09, na condição de CONTRATANTE, neste 
ato, representado pelo seu prefeito, o senhor ADRIANO SALOMÃO COSTA DE 
CARVALHO FILHO, inscrito no C.P.F./M.F. 003.770.692-64, residente na rua Gov. 
Almir Gabriel, 51 , neste Município e a empresa ......................... C.N.P.J./M.F ............... , 
localizada na ............. , ...... . , .......... , na condição de · CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) senhor(a) ............................. , C.P.F./M.F ..... .. ............... . , residente na 
... ......... .. .. .. , ......... neste município, ajustam o presente acordo, conforme as clausulas 
contratuais abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

O presente instrumento é decorrente do Processo Licitatório nº /2021, na modalidade 
Pregão Presencial nº 001 /2021, de 02/03/2021, devidamente homologado pelo Prefeito 
Municipal, com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas 
alterações, que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
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CL.\USULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Os recursos financeiros necessários ao pagan1ento dos encargos resultantes deste Contrato provêm. obedecendo as disposições da Lei Orçamentária Anual - LOA, para exercício no ano de 2021. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO: 

O fornecimento dos bens far-se-á em conformidade com os prazos, especificações e demais condições constantes no Edital e na "proposta comercial". 

a) O compromisso de fornecimento dos produtos, far-se-á mediante requisição emitida pelo Setor de compras; 
b) Na falta dos produtos, a empresa assume a responsabilidade de entregar o produto independentemente de ter em estoque ou não. 
c) O objeto do presente tem10 de contrato será entregue de FORMA PARCELADA de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras-P A. 

CLÁUSULA QUINTA- DA DURAÇÃO DO CONTRATO: 

O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2021. 

Parágrafo único: A entrega do produto deverá ocorrer de imediato após emissão do pedido de fornecimento (requisição), expedida pelo setor de compras desta Prefeitura. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PRORROGAÇÃO: 
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O Contrato poderá ser prorrogado obedt-cendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações. 

atra , ·cs de Termo Aditi\'o e deverá se justificar por escrito. 

CLA USU LA SETIMA - DOS PAGAJ\.-IENTOS: 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias conforme requisição e nota de empenho 

anexa a nota fiscal. mediante a comprovação da entrega do objeto licitados. 

Parágrafo único: Por ocasião dos pagamentos. serão abatidas as multas eventualmente 

aplicadas e previstas neste CONTRA TO. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: 

O valor total do objeto deste Termo de CONTRA TO, é de R$ 

'----------____/' de acordo com a somatória do Item licitado. 

Parágrafo único: O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento do 

material. até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRA TO. 

CLÁUSULA NONA - DA PROIBIÇÃO: 

A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-empreitar, no todo ou em parte, o 

objeto deste CONTRA TO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

a) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do 

fornecimento dos materiais, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 

causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

b) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais 

métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual: 

c) Submeter-se a todos os regulamentos Municipais em vigor; 

d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições Federais, Estaduais, Municipais e 

autárquicas que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo 

de CONTRA TO, ou de qualquer fonna com ele relacionados; 

e) Fornecer o combustível no local indicado pelo setor competente; 

Avenida Rui Barbosa, nº 01, Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP: 68.565-000 



F.ST ADO DO PARÁ 
M UN IC IPIO D[ SANT A MARIA DAS BARREIRAS 

COMISS ÃO P[RMA NENTE. OE LICITAÇÃO 

f) Durante o prazo de garanti a. havendo necessidade de substituição do produto que esteja 
com defeito. 

g) Deve a CONTRATA DA manter durante toda a execução deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação ex igidas na licitação . 

CLÁ USULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Designar fiscais Sr° (a) _____________ matricula 
nº _______ , para representá-lo perante a CONTRATADA, para todas as 
questões que envolvam o presente Termo de CONTRA TO e ADITIVO; 

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme entrega do produto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA: 

a) Os produtos desta licitação deverá ser garantido, sem ônus, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos, até execução do consumo; 

b) Além das condições especificadas no item anterior, aplicam-se às condições de garantia 
as disposições do Código de Defesa do Consumidor; 

e) Na falta do objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES: 

Pelo eventual descumprimento total ou parcial de quaisquer das cláusulas deste 
CONTRA TO, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA estará passiva das 
penalidades da lei , dentre elas: 

a) Advertência; 

b) Pagamento de multa de até 10% ( dez por cento) sobre o valor total do presente Termo 
de CONTRA TO; 

c) As importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRA TO serão 
deduzidas dos pagamentos efetuados; 

d) As multas incidirão sempre sobre os valores atualizados "pro rata die" até o dia do 
efetivo pagamento; 
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e) Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos 
inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com 
suspensão de participação em licitações por 5 (cinco) ano, sem prejuízo das penalidades 
estabelecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 

Conforme artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, poderão ser aplicadas sanções aos 
fornecedores faltosos, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração de 
inidoneidade. A Administração pública, reserva-se o direito de aplicar as seguintes 
penal idades pecuniárias: 

I - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 1 O ( dez) dias, após 
o qual será considerada inexecução contratual; 

II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 05 (cinco) ano; 
III - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos. Observação: as multas serão calculadas 
sobre o montante não executado do contrato. 

§ 1 º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
tendo a CONTRATADA um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação 
da penalidade, para a apresentação de recurso. 

§ 2° - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, através de processo interno devidamente instruído. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIARJOS, FISCAIS E COMERCIAIS: 

O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
CONTRATUAL: 
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,,.\ inex e'\.-UÇ<..½ to tal o u parc ial deste CONTRA TO ensejará s ua rescisão , nos moldes do 
an. 77 e seguintes da Lei 8.666 93 e suas alterações . 

' I = - O CO:---"TRA TA:---TE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRA TO de 

pleno dire ito. irt<lepen<lememente de qua lq uer aviso. interpelação ou noüficação judicial 

ou extrajudicial. sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização. salvo 

por motivo de força maior. de vidamente j ustificado. nos seguintes casos: 

aJ O não cumprimento de cláusulas contratuais. especificações ou prazos: 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

e ) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

imJX>s:sibílidade do fornecimento do material , nos prazos estipulados; 

d) O arraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou 
cinco alternadas; 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 ° do art. 

67 da Lei 8.666/93 ; 

fJ A decretação de falência da CONTRATADA; 
g ) A dissolução da sociedade; 

h ) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do CONTRA TO; 

í) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está, subordinadas 

ao CO~ TR.A. T Ai'ITE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

CO~RATO; 

j ) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do CONTRATO. 

§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente T enno de 

cor-.;TRA TO, poderá ele, a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer 

faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a CONTRATADA cumpra 

integralmente a condição contratual infringida, ficando esta sujeita à penalidade de 

multas. 
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COM ISSÃ O PEHMANENTE OE LICITAÇ AO ~ J º - A part~ que não es ti ver cm mora não será responsabilizada_ pe lo não curnpr_imento ~ de ~ua'.'\ obrigações. quando moti, ada por caso fo rtuito o u_ 111011~0 . de for~a _mai or nos ~ tcm10~ do artigo 1.058 e ~c u paragrafo único do Cód igo C 1v1~ l3ras1lc1ro, se~do 
con~ídcrados como caso fo rtuito os eventos da natureza e. como motivos de força maior, 
o~ o riundo~ de atos prati cados por terceiros e que comprovadamente independam da 
vontade das partes. 

~ 4º - Qualquer ci rc un stáncia que puder ser caracteri zada como caso fortuito ou_ motivo 
d~ fo rça maior. somente poderá como tal se r invocada pe las partes quando direta ou 
indin:tamcntc afe tar comprovadamente a parte que a invoca r no tocante ao fornecimento 
dos materi ai s . 

CL.ÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O não exercício por parte do CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade 
concedida no presente Termo de CONTRA TO, não importará em renúncia, novação, 
prescrição, decadência ou preclusão, podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a 
qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRA TO: 

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa 
Oficial , que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
administração, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal 
e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial que, 
porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRA TO. 

E, por estarem assim ajustadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláu~ulas do presente CONTRA TO, bem como observar fielmente outras disposições 
legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das 
testemunhas abaixo nomeadas. 
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ANEXO-X 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00 /2021 

No dia ___ de _______ de 202 l, O município de Santa Maria das 
Barreiras-PA, através das SECRETARlAS MUNlClPAlS DE SAÚDE, DE 
EDUCAÇÃO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEUS RESPECTlVOS FUNDOS E 
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, com sede 
administrativa na av. Rui Barbosa, nº 01, centro, neste Municlpio, representado neste ato 
pelo Sr. ______ . RESOLVE registrar os preços ofertados pela Beneficiária da 
Ata, a empresa _________ CNPJ nº _______ , situada à 
________ , Fone/Fax/E-mail: _____ , neste ato representada pelo 
senhor ____ , inscrito no CPF (MF) nº ____ , RG nº _______ de 
acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as 
condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. l S da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
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2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades 

anuais dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação 

do órgão gerenciador, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades 

indicadas. 

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da 

di sponibilidade orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor 

competente por parte da contratante. 

2.4 . As especificações dos produtos do objeto e as demais condições de execução são 

aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital e na proposta 

apresentada pela Beneficiária da Ata. 

2.5 . A localização precisa, os prazos e as condições específicas do fornecimento dos 

produtos estarão indicados na ordem de compras. A ser emitida pelo contratante, quando 

da efetiva aquisição dos produtos. 

3 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e 

nas condições previstas no Edital. 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de su; 

assinatura. 
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J 3. A lknc fi ciária dn /\ rn tcd o rm110 J c at e 05 (c inco ) dins úteis pura ass inar o(s) 

co nI ra to(,). re i irar n ordem de comprn.s ou a nota de.: empenho. con taJos da convocução. 

J .-l . A lknl'li c1:'i ri n d:, /\ta convocada que não cornpurcct.:r paru assinar o(s) contrato(s) , 

retirar a ordem de.: compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as 

o hri gaçôcs cstubckc idas na /\ta de Regi stro de Preços, estará sujeito à.,;; sanções previ stas 

no Edital . 

4 - DOS USUÁ RI OS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

Sera permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, pertencentes ao Poder 

Exec uti vo des te Município, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos rcgist.rados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos 

registrados, conforme legislação vigente. 

5 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, 

observadas as disposições legais . 

5.2. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as 

disposições legais. 

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso 

assumido. 

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando 

igual oportunidade de negociação. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária 

da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso 
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assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da 

penalidade se confinnada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgào gerenciador procederá à revogação da 

/\ta de Registro de Preços. adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais 

vantajosa . 

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando: 

6.1 . Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6 .2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no 

prazo estabelecido pelo contratante, sem justificativa aceitável; 

6 .3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 

àqueles praticados no mercado; 6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput 

do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no Art. 7° da Lei nº 10.520, de 2002; 

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da contratante; 

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 

devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do 

fornecedor. 

7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como especificações, os prazos, 

as obrigações das SECRETARJAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO, DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS E FUNDO MUNICIPAL 

DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE e da Beneficiária da Ata, penalidades 

e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital da licitação e seus anexos, 

em especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de 

Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, 

depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, 

Santa Maria das Barreiras-PA, 00 de xxxxxxxx de 2021. 

Avenida Rui Barbosa, nº 01, Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP: 68.565-000 
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