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MINUTA DO CONTRATO 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernando :Güilhõn Wn°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 
OLIVEIRA. E: SILVA e, de outro lado a firma 	 ., inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

estabelecida 	doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 	. 	 , portador da Cédula de 
Identidade n° 	SSP/_ e CPF (ME). n° 	têm entre si justo e avençado, e celebram o 

,-presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° e a proposta apresentada pela 
;ONTRATADA,iujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e 

da Lei n° 8.666/93,: mediante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE 

i '. O prese eÇq13trato  tem como objeto 
............ 

CLÁUSULA: SEGUNDA - DO VALO: 

O va 6te  qontrato, de R$ 

2. Os qu4nttatps indicados na 
CONTRATADA ib Pregão 
acarretandp4.A4iri.nistração do CONT 

CLÁUSULA TERCEIRA - DÓ up 

A lavfltgçadpresentc Contrato di 
ei n° io 52Q, de 17 de julho de 2002, 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXEC 

.'\ A execução cite Contrato, bem 
ireceítos 44jijtp público, aplicam 
disposições 4e direito privado na forr 
mesmo diploma legal 

ção de medicamentos para farmacia basica. 

DO CONTRATO 

ilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
CANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

LEGAL 

da realização do Pregão n° 	 , realizado com fundamento na 
i n° 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

DO CONTRATO 

os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

CLAUSLA QUkNTA - DA VIGÊNCTA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo .4,.-vgêjicia  deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
inicio e venc!mqnto em dia de expedien', devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLAUSIJI4 SÊXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá ao CONTRATANTE 

IA pernutir acesso dos emprgados da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos prpdntos, 



Estado do Pará 
.G9'ERNO MUNICIPAL DE ACARA. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAIE 

1.2 - impedir que terceiros forn' 

1.3 - prestar as informações 
CONTRATADA: 

1.4 - devolver os produtos que 

1.5 - solicitar a troca dos 
Almoxariflido: 

ló - solicitar, por inteiméclio 
fornecimento dos produtos objeto deste 

1.7 - comunicar à CONTRAI 
hediatainenleo tornccimenl.o. (se foro 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCA 

1. Caberá ã CONTRATADA: 

1. 1 . responder, em relqção aos 

a) salários; 
b seguros de acidente 

e) taxas. imppstos e co 
d),indcnizaç4es; 

- 	 e) vales-refetçao: 
f) vales-4ransporte; e 
gi putras qu-' ppentu: 

.2 - ;ianter os seus CrtLflregad' 
,_..3ÇínvulO empregaticio com o rQ!àb: 

13 - manter, ainda, ps seus e 

os produtos objeto deste Contrato; 

os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

apresentarem condições de serem consumidos; 

lutos devolvidos mediante conunicação a ser feita pelo Serviço de 

Autorização de Fornecimento expedida pel9 Serviço de Almoxari fado, o 

qualquer irregularidade no fomecinnto dos produtos e interromper 

DA CONTRATADA 

empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como 

yenham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

eitos às normas disciplinares do 
	TANTE, porém sem qualquer 

gados identificados por. crachá, .qu 	em trabalho, devendo substituir 
considerado inconveniente à boa 	ai e às normas disciplinares do 

1.4 - repe$ar as nori 	e pi 

1.5 - , responder pe1d danos 

mentos de controle e acesso às depeii 

;adps diretamente à Administração 
rante o fornecimento do produto ,  
)anhamento. pelo CONTRATANTE 

CONTRATANTE; 

CONTRATANTE ou a terceiros, 
o excluindo ou reduzindo essa 

ML4i 

1 7 - efe'tiiar a entret pro4 

quaisquer danos causados 
ido ocasionados por seus empi 

objeto da Autorização de F 
de 3 (três) dias úteis após o 

TV sÃo JOSÉ, N°120 

mnte a bens de propriedade do 
s 	o fornecimento do produto; 

eIto, de acordo com a necessidade e o 
into da Autorização de Fornecimento 

2~ '-A~ 



1.8 - efetuar a troca dos pro 
quatro) horas, contadas do recelpirnei 

1.9 —comunicar ao Sc-rviço 
caráter urgente e prestar os esclareci 

.10 - a obrigação de mantel 
cissumidas, todas as condições de bal 

CLÁUSULA OITAVA - DASOSI 

1 À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1_ assumir a resonnsal,i1 

ii 
lia 

todos os 
o  

lu to,  .eonsiderados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
to comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

de J&moxarifado do CONTRATANTE,., por escrito, qualquer anormalidade de 
ne1s que julgar necessário; e 

-se urante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ilitkão e qualificação exigidas no Pregão n° 

E1ÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
)rigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
m o CONTRATANTE; 

Dilidade por todas as providências ,e obrigações estabelecidas na legislação 
o, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
m ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
or prevenção, conexão ou continência; e 

2.A 

'ssiva, 

- assumir, ainda, a espons, ilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

iplenua da CONTRA [AD com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
dadc por seu pagmento 4 Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Lzao pUa qual a CÇITRA114DA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou 

( (VTSJTD 	 » 

NONA - DASB!fflGAÇiÇ ES GERAIS 

1. 	ØÍSTRATADA qservar,FJaznbem, o seguinte 

1.1 - 	ecpi'essamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
ATANTE durante a vigência de Contrato; 

1.2 - -,.expressamente proibida 1  a 'eiculação de publicidade acerca .deste Contrato, salvo se houver prévia 
3o da kdminitiação io CONr$.&TANTE, e 

1.3 - vedada a subconr4atação dekoutra  empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

ULA DÉCIMA - DÁ COM 	E DA FISCALIZAÇÃO 

w SÃO JOSÉ N0i2o 	 X 



Este. :.oiitflø . será 

2. As decisões'e providências,que 

medidas convenientes. 

3 A CONTRATADA devera manter 
""igência do Contrato, para repi 1. SLnU 

CLUASULA DECIMA PRL'%11 11R' 

A ateslçãa das faturas LOI' sporu 
Ao CONTRATANTE, ou a 

°t'r 

L1\ 

CLÁUSULA DÉCIMA SE DA 

1 A despesa com o íomccimciL do 
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fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes, a essa 

tssarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 

aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
strativamente sempre que for necessário. 

4 ATESTAÇÃO 

ao fornecimento do produto calei4 ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
designado para esse fim. 

DESPESA 

de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 

PAGAMENTO 

1.AÇON 
mediante. 
contados:.( 

2. Para ëfitp :d cada pagaiicflto, a 
regularidade fiscal para co 
sede do ÇON T. TADO e 

3. O CONTRATANTE resese o 
---não estiverem em perfeitas ccfftõec  

lota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
)nta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
Social (INSS), a Fazenda Federal,. Estadual e Municipal do domicÍlio ou 

iginal ou em fotocópia autenticada. 

de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
;umo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE p0 

devidas pela CONTRATAr 

5 Nenhumpagamento se 
financeira. semq''ue isso gei 

6. Nos casos de evei 
para tanto fica cori 
acima referida e a cc 

EM =1 x N.x VP 

D montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
deste Contrato. 

rétuad[ CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
eito a eração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento 

s de p4jnnento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
que a Wa  de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
e ao e1ivo pagamento da parecia, ser a seguinte 
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•o pagamento e a do efetivo pagamento; 

assim apurado: 

1=0,0001644 

íX = Pcrcentul da taxa anual = 

6.1 - A compensaço f 
posteriormente 

CLAUSULA DECIMA QUAIflT 

li 
ianc ira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

- 04t ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser afterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRAT JiIN EL, con a apresentação das devidas justificativas 

CLÁUSULA DECIMA QUiPSÍL & - Dc1 AUMENTO OU SUPRESSÃO 

;ão• dH CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
nite 	••±% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 0  

rada 1 eitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
ra pi. 'to, calculado sobre o valor a ser contratado. 

ão po a exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressões rep1tante 
es co 	tantes 

- li PENALIDADES 

ircialste Contrato, ou pelo descumprime:ato dos prazos e demais obrigações 
CON ATANTE poderá, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as 

p r 4o) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
rri os, c1sjitado da comunicação oficial, 

ne dce i ' os por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 

Tv SÃO JOSÉ N°120 	 \,, 

1. No 
' aumentado ou, suprimido até 
e 20, da Lei n° S646/93. 

2. A CONTRATADA  fica! 
,,—fizerem necessaiIos, ate o 1w 

3 Nenhum acreseltuo ou sul 
de acordo çelbrao entre as 

1. Pela mcx 
	total ou 

assumidas, a 
seguintes san 

LI - 

10% 
no prazo de 1 
	

dias 

0,5% 

ti 
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por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustiflcdamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atenr totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula -rima *ste  Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

1.4 - multa de 0,3% (três decin4s por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10 1/o (dez 
por cento) sobre o valor total de*e Contto, quando a CONTRATADA, injSificadamente ou por motivo nãÕ aceito 
pelo CONTRATANTE, atender arcial4ente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima de$e Consto, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

"ficial, 	 1 
1.5 -, , suspensão temporiia de piticipar  em licitação e impedimento & contratar com a Administração do do 

(a) FUNDO MUNICIPAL DE 1  UDB5jor até 2 (dois) anos. 

Ficar i 
direito 
seja prou 

licitar e dq bontra4 com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
to e da 4pla dea, enquanto perdurarem os motives determinantes da punição ou até que 
nlitação pe$nte a -opria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que 

o retardamento da xecução do objeto deste Contrato; 

itiver a proposta, i4ustiflcadamente; 

ir-se de modo mi neo; 

laração falsa; 

fraude fiscal; 	, 

fraudar na execu ão do Contrato, 

rar o contrato, 

entregar docume tação exigida no certame; 

19-,,apresentar documentação itísa 

3. Além daspenalida 
Cadastro de Fornecede 
Lei n.° 8.666193. 

4. Comprovado irnpcd 
CONTRATANTE. em 
das penalidades mencü 

Les citadas, a ÇÕNTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
res do CONT TANTE e, no que couber, às demais penalidades  referidas no Capítulo IV da 

mento tu rco hçcida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
relação a 1110 dhs[ eventos arrolados no item 2 desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta 
,nadas 

rtência e deiqpqhmento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
à CONTRA T4IA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Di 

1. A inexecução total ou parcial do Cor 
8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

1.1 - determinada por rto uni!at 
nos incisos 1 a XII e X\'H de'ano 

'minima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por aordo er 
conveniência para a Adminisi ração, do C 

2.3 - wdica1. nos teriios da kgi1 111 

3. A rescisão administrativa ou amigciv 
competente. 

3.1 '-;Os casos de rescisão col 
contraditório e a ampla defesa.; 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 1)1 

1. Este Contrato fica vinculado aos te 
AMANDÁ oLivi IR A F SILVA, e da 

'CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO 

1. As questões decorrentes da 4xecuç5c 

E, para firmeza e validade 
para qdç surSm um só 

enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da. Lei n° 

e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
N1TRATANTE; 

Lção vigente sobre a matéria. 

deverá ser precedida de autorizaçã9 escrita e fundamentada da autoridade 

atual serão formalmente motivado1 nos autos do processo, assegurado o 

AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

do Pregão no _____, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). 
;ta da CONTRATADA. 

este Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
pio de ACARA, com exclusão de qualqué outro por mais privilegiado que 

tuado, lavrou-se o presente Con ato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
uais, depois de lidas, são a4sinadas pelas representantes das parte, 
elas testemunhas abaixo. 
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