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Estado doPará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	

° 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernando Guilhon sln°, inscrito no CNrJ  (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 no  ssi e CPF (MF) n° têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são parte integrantes o Edital do Pregão n°______ e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRiATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.5MO2 e 
da Lei n° 8.66/93, mediante as cláusulai  que se seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - IQ OBJETO  

ÍI  o pres4P'e r ÇoAtrato tem c oi]no  objeto quisição de veiculo tipo van para realização de transporte de pacientes para 
tratamento fora dç domicilio (f1713).  

CLAUSJ2I4 SEGUNDA - DO VALOI DO CONTRATO 

1 O valor deste contrato, de R$ 	 ( 	 ) 

2 Os quantitativos indicadas na P1a ilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 1 na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando a Administração do 'CONTR TANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento 

CLAUStJLÁ TERCEIRA ? AMPAfrO LEGAL 

1 A lavra tura do presente cou4ato decpfre da realização do Pregão n° 	realizado com fündamcnto na 
Lei n° 10 520, de 17 de julho de 2002, nl 'Lei n° 8.666/93 e  nas demais normas vigentes 

CLÁUSULA UARTA - Dé IptECUÇO DO CONTRATO 

1 A execução deste Contrato, bem oro os casos nele omissos regular-se-ão pelas clausulas contratuais e pelos 
preceitos de dirçito publico, aplicar o e-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

o artigo 54, da Lei n° 8. 666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo 

CLÁUSULA QUINTA - DAVI( F•N E DA EFICÁCIA 

to será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
ienc,,' 'devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

WQS DO CONTRATANTE 
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Estado do Pará 	 - •,ç-  - 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: E: 

LI - permitir acesso dos emprcgados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE . :para a 
entrega dos produtos: 

1.2 - impedir que terceiros fornejam os produtos objeto deste Contrat; 

.3 - prestar as inurmaçôes e ãos esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;, 	 .• 

1.4 - devolver os produtos que nëo apresentarem condições de serem consumidos; 

solicitar a troca dos podutos devolvidos mediante comunicação a ser feita. pelo Serviço de 
Jmoxari fado: 

1.6 - solicitar, por inksmédio de Autorização de Fornecimento, expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contraio: 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, DA. qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 	. 

1. Caberá â CONTRATADA: 	 .. 

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despe-s,4s decorrentes dos serviços, tais como: 

- 	a) 

 

salários; 
b) seguros de cctdente 
c) taxas. irnposto e contribuições; 	. 	. 
d) indeni7ações: 
e) vales-relëIçiQ; 
1) vales-transporte: e 

- 	g) outras que porventura venham a ser criadas e. exigidas pelo Governo.. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
vínvulo empregaticio com o órgào: 

3 - manter ainda os eus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualqueiun deles qii ea considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do 
CONTRATANTE; 

1.4 

 

- ,respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

1.5'-  responder pelos danos causados diretamente à Administração, do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes, de sua culpa ou dolo durante o fornecimento ao produto, não excluindo ou reduzindo essa 
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Estado do Pará 
- 

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 4 "c 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados direiàmente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando essestenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

1.7 - efetuar a entrega do prodi4to objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interessi. do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Sen iço de Almoxarifaçio, 

1,8 - efetuar a troca dos produfos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do recebimento 1  comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

,._4karáter 

1.À 

1.9 - comunicar ao Serviço de %imoxarifado do CONTRATANTEpor escrito, qualquer anormalidade de 
irgente e pietaa os esclarecimentos que julgar necessário; e 

1 II) a 

 

obrigação de iianter-se,'durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
p'. todas a' condições de habilic' ão e qualificação exigidas no Pregão n° 

UL4 OITA\ A - DA OBRIG4ÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

NTRM4LPA caberá, ainda 

.1.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
p soeiw ç trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados não 
o uenbuni,vinculo empregaticio pm o CONTRATANTE, 

lO 

2.A 

passiva, 

1.2.- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências ,e obrigações estabelecidas na legislação 
a de acidentes de trahak4o. quuudo. cir ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do 
ento do produto ou c-;n conexã•.Y:om ele, ainda que acontecido em dependência cio CONTRATANTE; 

.3 - assumir todos os encargos e possível demanda trabalhista, civil ou pena!, relacionadas ao fornecimento 
110, originariamente 01! vincu!aur, por prevenção, conexão ou continência; e 

.4 - assumir. ainda, a responsat ilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

plênoia cia CONTRATADA. com  referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
ibilidade por seu pagamento à AdnhinisLração tio CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
, razão pela qual a CONTRAT tDA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
para càm o CONTRATANTE. 

5 GERAIS 

, em, o seguinte: 

a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAI. DE 

CONTRATANTE durante a vi g...ncia dr..ie Contrato; 

1.2 - expressanientc proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Adrninistraç do CONTi.ATANTE: e 

1.3 -,vedada  a subcontratação de nuta empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLAUSULA DECIMA - bO &CjlJ' iNJIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será aconovniado 	fiscalizado por servidor designado para esse fim, representàndo o 
CONTRATANTE, permitida a t.o"trataç lo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informaçõr pertinentes a essa 

1 

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

posto, aceito pela Administração do CONFRATANTE, durante o periodo de 
*lministrativaniente sempre que for necessário. 

)A ATESTAÇÃO 

ao fornecimento do produto caberá ao Cl-cte do Serviço de Almoxarifado 
Hdesignado para esse fim. 

DESPESA 

de que trata o objeto, esta a cargo da dotação orçamentaria 

PAGAMENTO 

ta fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
ia corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de lO (dez) dias 
:nto a(o) FUNDO .  MUNICIPAL DF SAUDL. 

2. Para elbito de cada pagainerto, a nota fiscal 011 fatura deverá estar acompanhada das guias de cornproaçào da 
regularidade ficaI para cotr .i Scguridace Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRA ADC e  FGTS eixiSáginal OU em fotocópia autenticada. 

3. O CONTRATANTE restrvi•sr' c. u': 1w de recusar o pagamento se, no ao da atestação, os produtos fornecidos 
nào estiverem em perfeitas condi, Oes Ir ;Oflsunio ou em desacordo com a5 especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poder, á *duzi do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas peLa CONTRATA1) %. nos ternt ,deste Contrato. 
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As decisões e providências que a 
solicitadas a Autoridade Competente 
medidas convenientes. 

3; A CONTRATADA deverá. w1nu:r li 
vigência do Contrato, para rcp;esi.nt-I 

CLUÁSITLA DÉCZM PRflILfl&4 

1. A atestação das t'acras corresponde 
do CONTRATANTE, ou i. on', wní 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 

1. A despéi;a con11.O fixnecimc to do pi 

CLÁUSULA DÉCflIA TERCEIRA 

1. A CONTRAI'ÁDA deverá 7rresent 



• 	Estado do Pará 
COVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE 

itonos, 
entre a data prevista para o pagamento e a ao efetivo pagamento, 
ela a ser paga 
isação financeira 0,000 1644, assim apurado 

5. NenI 
financei 

6.Nos 
para tar 
acima ii 

EM =1 

Onde: 

EM = E 
N=Núi 

1 

1 = Índii 

1= (TX 

365 

1= (6/li 

pgamento será efetu 
m que isso gere direito 

s dá p 
que a 

ao e 

o a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
4craçao dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento 

ag4mento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
Sxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 

41ivo pagamento da parcela, ser a segdinte 

1. No 

e 2°, da 

2. A CONTRA j3 
fizerem necessárioÇ  

taxa anual = 6% 

mpensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

MÁ QUARTA .. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

dera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
)NTRATANTE, co n a apresentação das devidas justificativas 

\'IA QUIN fÁ - D AUMENTO OU SUPRESSÃO 

Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
,rido ate o limite de 5% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° 
93. 

A fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado 
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3. 
de 

1. Pela 

scimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressões resultante 
ado entre as partes conuitantes 

ECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

ção total ou parcial deste Contrato, ou nelo descumprimente, dos prazos e demais obrigações 
lmimstração do CONTRATANTE poderá, garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as 

no 

por cent 
pelo CC 
subitens 

de 10% (dez por c 
inze) dias corridos. 

de 0,5% (cinçu déc 
valor total deste Coi 
NTE, deixar de ater 
da Cláusula Sétima 

tto) sobre o valor total deste Contrato no caso de inexecução total, recolhida 
vtado da comunicação oficial; 

nos por cento) por dia de atraso e por ocorrencia, ate o máximo de 10% (dez 
rato, quando a CONTRATADA, injutificadamente ou por motivo não aceito 
k,r totalmente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos 
teste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 

por centu 
pelo CO 
1.7e 1.8 
oficial; 

(a) 

2. Ficar 
direito 
seja pra 

[ta de 0,3% Ores 
o valor total hst 

usula Sétima deste Cor 

pensüo temporária de ç 
JNJCTP&L DE SAUDE. 

1à.de licitar e de conLrat 
a citação e c¼ ampla d 
a reabilitação perani e a 

ar o reta rdairirto da 

por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
rL to, quando a 

'
CONTRATADA injustificadamente ou por motivo não aceito 

ente à solicitação ou à Autorização Øe Fornecimento previstas nos 'subitens 
to, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado  da comunicação 

tticipar em licitação e impeçlimentodé contratar com a Administração do do' 
pór ate 2 (dois) anos 

'coni a Administração Publica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o 
esa, enquanto perdnitarc m os motivo' determinantes da punição ou ate que 
rbpria autoridade que aplicou a penalidade a CONTRATADA que 

$frcu.ção do objeto deste Contrato; 

sLificadamente; 

teo; 

Jaração'fa(sa; 

2.5 - "C' ometer fraude Scal, 

2.6-01har ou fraudar na ecuçàn do Contrato: 

2.7- não éelebrar o 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL tí: ACAi1A  

F(JINDO MUNICIPAL DE SAUbE 	 9.. 

2.8- deixar de entregar docume.i. ição exigida no certame; 

2.9- apresentar documentação tasa. 

3. Além das penalidades cuidas, a CONTRATADA ficará sujeiia, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da 
Lei n. 8.666'93. 	 - 

4. Compro' ado impedimento ou reconLNida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um des e' emos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

S. As sanções de advertência e de imiedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, E. 
odcrão ser aplicadas à CONI RÃTAJ 'A juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
fetuados. - 

CLÁUSULA DÉCiMA SÉ'i MA — DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial sio Col,rato enseja a sua rescisão, conforme disrosto nos artigos 77 a 80 da Lei a° 
8,666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 1 -  

.1 - determinada p' aio imilat ral e escrito da Administração do ONTR,TAN1U, nos casos enumerados 
nos incis

2
os 1 a XII e XVII do,  artigo 78 , da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias 

19,' .2 - amigável, por udo e;u.'e as partes, reduzida a tCflisJ no j.roces..o da licitação, desde que haja 
coneniência para a Administração do CONTRATANTE; NTE; 

2.3 -judicial, nos teirios da leg's1açàa vigente sobre a matéria. 

3. A reseisàoadministrativa ci amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de reseisao conratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditóriq c a ampla defesa 

CLÁUSULA, DÉUMA OITAV - DA VI\CULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Fsic Contrato fica vinculado aos tc' aos do Pregão n ° 	. cuja rea1izaçe decorre da autorização do Sr(a). 
AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e da j oposta da CONTRATADA. 

CL1J SULÁ DÉCIMA NONA — 1)0 F'OttO 
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Estado • do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e ju'gadas no Foro do Muni 'ipio de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

E, para firmeza e validade do que foi lia tuado, lavrou-se o presente Contrato:em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às 1 9uais depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA É pelas testemunhas abaixo. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATAflA(0) 
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