
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURADE SÃO MIGUELDO GUAMÁ

ANEXO VII
MINUTADE CONTRATO

CONTRATO N" «N UMERO_DO_CONTRATO»

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de «CIDADE». atl'avés do(a)

«NOME_DA_CONTRATANTE», CNPJ-MF, N" «CNPJ_DA_CONTRATANTE», denorlinado

daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a)

«NOME_RESP LICITACAO». «CARGO_RESP LICITACAO». portador- do CPF n"

«CPF RESP_LICITACAO», residcnte na «ENDERECO RESP_LICITACAO», e do outro lado

«EMPRESA_CONTRATADA», «CPF-CNPJ_CONTRATADO», com sedc na

«ENDERECO_CONTRATADO», de agora eln diante denominada CONTRATADA(O), neste ato

representado pelo(a) Sr(a). (0.{OME_REPRESEN IANTE», residcnte na

«ENDERECO REPRESENT-CONTRATADO», portatlor do(a)

«RG CPF REPRESENT,CONTRATADO», têm justo e contratado o segünte:

CLÁUSULA PRMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

I - «OBJETO_CONTRATADO»

«ITENS_CONTRATO»

CLÁUSULA SEGLINDA - DA FLINDAMEN IAÇÃO LECAL

1 -Este contrato fundamenla-se na Lei n" 8.666193, de 21 dt.lunho de 1993, e suas posterrores

altcrações, bem corrlo na licitação na modalidade «MODALIDADE)>! processo n"

«NO LICITACAO».

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

1 - Exccutar o objcto dcste contrato dc acoÍdo com as condiçôes e prazos estabelccidas no processo

licitatório n" «NO_LICITACAO» e ncste termo contratual;

2 - Assumir a rcsponsabilidade por quaisquer danos ou

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no dcsempenho

destc contratoi

prejuízos causados ao patrimônio do

de suas atividades plofissionais. objeto
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3 - Encamiúar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas cie empenhos e Íespectivas

notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;
4 -Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decomente da execução deste

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado
pa(a a consecuçào da execução dos serviços, bem conro o custo de transpofte, inclusive seguro-

carga e descarga, conendo tal operação única e exclusivarnente por conta, risco e responsabilidade

da CONTRATADAI

5 - Mantet durante toda a execuçào do contrato, em conpatibilidade com as obrigacões assumidas,

todas as coldições de habilitação e qualificação exigidas na licttação que gerou esre ConÍraro,

decorente do(a) «MODALIDADE» processo n' «NO_LICITACAO».

6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pcla

ContÍatante;

7 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressõcs até o limire fixado no §

l'. do art. 65. da Lci n' 8.666i'93 e suas alterações postcl'iores.

8 - Atender diarjarnente os serviços solicitados pclos sctores pel'tcncentes a Prefcrtur-a Municipa) c

suas Secretarias, porém atcnder somente Requisições ou Ordem de Scrviços assinadas por

luncionário cornpetenlc para tal.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILID,{DES DO CONTRA'IANTE

l -A Contratante se obriga a proporcionar à Contratarla todas as condicões necessárias ao pleno

cumprimento clas obrigacões decorrentes do Terrno Contr[Íual, consoante estabelece a Lei n"

8.66ô/9j e suas alterações posterioresl

2 - Fiscalizar e acompanhar a execuçào do objeto conlrat'.ral;

3 - Comunicar à Contratada toda e quriquer ocorrência relacionada com a execuçào do objeto

contl atual, diligenciando nos casos que er:igem providências corrctivas;

4 - Providenciar os pagamentos à Contrataria à vista das Notas FiscaislFaturas devidamente

atcstadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUI}ITA. DA VIGÊNCIA

1 - A vigência deste instrumcnto contrairLal iniciará em,. «DATA INIC_VIG_CONTRATO»

cxtinguindo-se em <iDATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podcndo scr prorrogado dc acordo com

a lei.

CLÁUSLTLA SEXTA - DA RESCISÀO
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I - Constituem motivo para a rescisão contÍatual os constarltes dos artigos 71.18 e 79 da t-ei n'
8.666i93, e poderá ser solicitada a quaiquer rempo pelo CONTRATANTE. com antecedência

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicaçào por escrito.

CLÁUSUI-A SETMA. DAS PENALIDADES

1 - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONI'RATADA, sendo-lhe

gaÍantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Aclvertência:

- Multa;

- Suspensào tcmporária dc participaçôes crn licitações promovidas com o CONTRATANTE.

impedinrento de contratar com o mesnro, pol'pÍazo não superio; a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar oli ,.jontraÍar com a Aciministração Pública. cnquanto

perdurarem os motivos da punição, ou até qú(: seja promovida a rcabilitação. perante a própria

autoridadc quc aplicou penalidade;

I - À multa plevi:ta acima scrá a scguinte:

- Até l\y. (dez por cento) do valor total contratado, nô caso de sua nào rcalização e/ou

descumprimento de alguma das cláusulas contlatL.ais;

3 - As sanções previstas nos itens ac:ima poderão ser aplicadas curÍlulativemente, facultada a defesa

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dras titeis;

4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhii.la como renda para o Municipio, no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o (IONTRATANTE. para isso, descontá-

la das faturas por ocasiào do pagamento, se jlrlgar conveniente;

5 - O pagamento da multa nào eximirá a CôNTF'-{TAIIA de corigir as irregularidades que deran.r

causa à penalidade;

6 - O CONTRATANTE deverá notificar a CIONTRATA.DA, por escrito, de qualquer anormalidade

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7-As penalidades somente serào relevaclas em razão de circunstâncias excepcionais, e as

justihcadas só serào aceitas por escrito, flntlanentadas em fatos reais e facilmente comprovár,eis, a

critério da autôridade competente do CONTR,ATANTE. e desde que folmuladas no prazo máxinro

dc 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÀUSULA OITqVA - DO VAI-OR

I - O valor total da prescnte avcnça é de R$ «VALOR_CONTRATADO»

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), a ser pa;3,: no pfttzo dc até trinta dias. contado partir da

data hnal do período de adimplcmento da obrigação, na proporção dos scrvtços efctivaments

exccutarlos no periodo respectivo. segundo as autorizações expedidas pelo(a) «LNID GEST» e dc
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confomidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor

competente. obsen'adas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço ernitida.

cLÁusuLA NoNA - DA DorAÇÀo onçeueNrÁma

I - As despesas contratuais correrào por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na

dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA VALOR», ficando o saldo pertinente aos

derrrais exercícios a ser empenhado oportunamente. à cortta dos respectivos orçamentôs. caso scja

necessár'io.

CLÁUSULA DECIMA - DA DIREÇÀO

I - A contratante indica como Fiscal de contrato o(a) Sr.(a) <<NOME_ASS_FISCAL_CONTRATO».

inscr-ito no CPF n" «CPF_ASS_FISCAL_CONTRATO» , o qual fica autorizado a fiscalizar a

cxccução dcste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALIERAÇOES (-ONTRATUAIS

I - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aÍigo 65 da Lei n." 8.666/93,

desde que haja interesse da Adrninistração do CONTRATANTE, com a apresentaçào das der.idas

justificativas.

CLÁUSULA DECIMA SEGLTNDA - DO FORO. BASE I,EGAL E FORMALIDADES

I - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação e;pecífica, consubstanciada na Lei n" 8.666.

de 2l de junho de 1 993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito

pÍrblico, teoria geral de contratos e disposições de direitr, privado.

2 - Fica eleito o Foro da cidade de «CIDADE». como c único capaz de dirirnir as dÍrvidas oriundas

deste Contrato, caso não sejam dirirnidas arnigavelmentc.

3 - Para frrmeza e corno prova de haverem as partes, ,:irtre si, ajustado e contratado, é lavrado o

presente termo. ern 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado confornrc. é

assinado pclas partes contratantes e pelas lestemunhas abaixo.

«CIDADE»-«UF MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTI{T\TO»

«N OME_DA_CONTRATANTE»

CNPJ(MF) «CNPJ DA-CONTRATANTE»
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C()NTR{IANTE

.. EMPR ESA-CONTR ATADA»

"CPl' CN PJ -CONTRATADO»
CONTRATADO(A)

Tcstcmunhas:

l 2.
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