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ANEXO VIII  

MINUTA DE CONTRATO  

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

NOVO/FUNDO_______________________, CNPJ/MF Nº XXXXXXXXX/0001-05, com sede na 

_________________________, nº ___________, CEP: _______________, no Município de Santarém 

Novo, Estado do Pará, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo 

________________, Sr. ______________________, brasileiro, ______________, portador da Carteira 

de Identidade nº ___________________ – SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 

___________________, residente e domiciliado na __________________, nº ____________, CEP: 

____________________________, no Município de Santarém Novo, Estado do Pará, de outro lado a 

empresa ____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ____________________, 

estabelecida ___________________ doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada pelo (a) Sr. (a) _____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº _____________ e CPF (MF) nº ____________________-, têm entre si justo e avençado, e celebram 

o presente instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – 

CPL e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e 

CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, a Lei n° 10.520, de 

17.07.2002, Decreto Federal n° 7.892 de janeiro de 2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666, 

de 21.06.1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas 

que se seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

1.1 - Constitui objeto do presente Instrumento Contratual a prestação de SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE 

COMPÕE A FROTA DA PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO - PA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 

DEFINIÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL.  

«ITENS_CONTRATO»  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO  

2.1 - O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO É DE R$ ___________________ 

(______________________), conforme proposta comercial apresentada pela CONTRATADA no 

Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – CPL e o pagamento será efetuado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/FUNDO __________________, sendo creditado em conta 

corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária, mediante a comprovação da efetiva prestação 

dos serviços constantes na Cláusula Primeira, devendo ser emitida a Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

expedida de acordo com a legislação fiscal vigente, contendo a discriminação dos itens. Não havendo 

documentos a regularizar ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do 

mês subsequente à data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL  

3.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – 

CPL e Ata de Registro de Preços nº_____________, realizado com fundamento conforme Decreto nº 

3.555 de 08.08.2000, a Lei n° 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais 

legislações pertinentes.  

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

4.1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 

combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma Legal.  

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  

5.1 - O presente Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até ____________ de 

_____________ de 201X, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual 

período conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, 

desde que haja interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  

6.1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital, daquelas 

constantes do Termo de Referência e no presente instrumento contratual:   

6.1.1 - Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I do Edital), exigindo 

presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;   

6.1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de 

Referência deste certame;  

6.1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do objeto; 

6.1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;   

6.1.5 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;   

6.1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências previstas; 
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6.1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para 

a entrega de documentações pertinentes a este processo;  

6.1.8 – Solicitar, por intermédio da Ordem de Serviço expedida pelo setor competente, os serviços objeto 

deste Contrato; 

6.1.9 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente, se for o caso.  

6.1.10 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  

7.1 - Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades inseridas no 

Edital, daquelas constantes do Termo de Referência e no presente instrumento contratual:   

7.1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;   

7.1.2 - Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;   

7.1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;   

7.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo           

prontamente a quaisquer reclamações;   

7.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do 

Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela 

CONTRATANTE;   

7.1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá/uniformes, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares da CONTRATANTE;   

7.1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, 

outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;   
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7.1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;   

 

7.1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;   

 

7.1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à 

execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;   

 

7.1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

processo licitatório;   

7.1.12 - Efetuar a execução do objeto da Ordem de serviço, de acordo com a necessidade e o interesse 

da CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do setor competente, 

não desrespeitando dias e horários; 

7.1.13 - Comunicar ao órgão competente da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

Parágrafo Único: Este Contrato encontra-se vinculado ao Edital e Termo de Referência, portanto a 

CONTRATADA obriga-se a cumprir as exigências neles contidos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

8.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas após a assinatura do contrato, 

com prazo podendo ser prorrogado por até 72 (setenta e duas) horas, mediante solicitação por escrito 

que exponha o fato impeditivo e que deverá ser enviada para a CONTRATADA, para análise e 

julgamento. 

8.1.1. O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das condições de 

recebimento e entrega com suas respectivas quilometragens. 

8.2. Os serviços deverão ser realizados nas instalações da CONTRATADA, após o recebimento de 

Ordem de Execução dos Serviços, expedida pelo órgão solicitante e atestada pelo fiscal do contrato, 

comprometendo-se a CONTRATADA a devolver os veículos de propriedade do município em perfeitas 

condições de funcionamento. 

8.2.1. Os veículos deverão estar em local coberto, limpo e fechado, livres da ação do sol, chuva, vento 

e poeira, durante o tempo em que permanecerem em suas dependências. 

8.2.2. Os serviços deverão ser executados fielmente e dentro das melhores normas técnicas de acordo 

com as especificações de fábrica e eventuais orientações da CONTRATANTE, devendo, ainda, 
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fornecer, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 

equipamentos, ferramentas, necessários para a completa realização dos mesmos. 

8.2.3. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todo o material e documentação técnica 

necessária para a perfeita administração e acompanhamento do contrato, tais como códigos de peças, 

tabela de preços, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, 

tabelas de tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação 

formal. 

8.3. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, 

prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não 

maior que o original, serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições 

ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego 

de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser 

invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 

recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 

dentro do prazo de garantia, mesmo após o vencimento do contrato. 

8.4. A empresa deverá responsabilizar-se integralmente pelos veículos contra danos materiais, furto, 

roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente de culpa, que venha a atingir 

o patrimônio público de forma parcial ou total, não transferindo em hipótese nenhuma a 

responsabilidade a terceiros desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até efetiva 

devolução do bem. 

8.5. Executar os serviços dentro dos prazos necessários contados a partir da autorização da realização 

dos mesmos, mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado. Após a execução do 

serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, limpo internamente, 

lavado e encerado externamente. 

8.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviços de socorro mecânico 24 horas, por meio de 

guincho ou reboque, sem ônus adicional ao contrato, sempre que os veículos não puderem trafegar até 

a oficina da empresa contratada, devidamente autorizado pelo órgão solicitante, com prazo máximo de 

atendimento de 02 (duas) horas depois de solicitado pela CONTRATANTE. 

8.7. Realizar os serviços objeto do presente contrato nos veículos que no futuro venham a ser 

incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE ou em caso de haver transferências entre órgãos e 

entidades à prefeitura. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 

 

9.1. A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA um orçamento que deverá 

ser preparado de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, números de 

horas e serviços a serem executados e o prazo para realização dos mesmos, que será encaminhado 

à CONTRATANTE para análise e aprovação. 

 

9.2. Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer tabela de preços das peças 

utilizadas ou substituídas praticados no balcão da licitante ou a tabela de preços sugeridos pelo 
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fabricante das peças, cujas tabelas servirão de base para verificação do preço da peça e aplicação 

do desconto sobre estas, sendo que, na não apresentação da tabela, prevalecerá o preço praticado 

no mês anterior ou o praticado no mercado local, qual for o menor. 

 

9.3. As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem executados, 

deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do 

veículo, devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo 

com o realmente empregado em cada caso concreto. 

 

9.4. Após a autorização para a retirada do veículo emitida pelo órgão solicitante da 

CONTRATANTE, transmitida por qualquer meio de comunicação, desde que assegurada à 

veracidade e exatidão das informações (e-mail, fax, telex, etc), a empresa CONTRATADA deverá 

remover o veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para realização do 

orçamento prévio, o qual deverá ser apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a emissão da autorização para a remoção do veículo. 

 

9.5. A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, 

comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em 

parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

 

10.1. A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos de garantia: 

 

10.1.1. Serviços e peças utilizados em serviços de motor, caixa de velocidade e diferencial: 06 

(seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que 

terminar por último; 

 

10.1.2. Para os demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo 

que a garantia se estenderá ao que terminar por último. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

11.1. O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela CONTRATADA 

deverá ser documentado por escrito, na própria Ordem de Serviço, ficando em poder da 

CONTRATADA para comprovação da entrega e habilitação ao pagamento. 

 

11.2. O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que depende da 

verificação da qualidade dos mesmos por funcionário designado para tal pela CONTRATANTE. 

 

11.3. O recebimento do veículo será feito por servidor lotado na unidade operacional do 

respectivo veículo, o qual deverá realizar um teste de direção e funcionamento do bem de modo 

a verificar o seu correto funcionamento. Após isso, o mencionado servidor deverá certificar o 

recebimento do serviço e informar a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1. A CONTRATANTE, por meio do setor competente, exercerá ampla fiscalização sobre a 

execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício desse direito. 

 

12.2. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá, dentre outras, as seguintes 

atribuições: 

 

12.2.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e 

encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas, 

sem prejuízo das penalidades previstas no contrato e na lei; 

 

12.2.2. Conferir se os serviços estão de acordo com as especificações exigidas; 

 

12.2.3. Rejeitar no todo ou em parte o serviço, se considerado em desacordo ou insuficiente, 

conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e no Termo de Referência 

do presente Edital; 

 

12.2.4. Informar a Administração acerca da necessidade de prorrogação do contrato, requerendo 

com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência a adoção das providências pertinentes junto 

ao setor competente. 

 

12.3. A fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA. 

 

12.4. A CONTRATANTE poderá designar comissão específica para auxiliar o fiscal do contrato 

no acompanhamento da execução do presente ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO TEMPO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

13.1. As horas de serviço abaixo estipuladas são estimativas para fins de elaboração de orçamento, 

podendo haver variações de acordo com a real necessidade dos serviços para cada veículo, 

mediante justificativa circunstancial a ser apresentada pela CONTRATADA e desde que seja 

acatada pela CONTRATANTE, na hipótese de ser necessário utilizar o tempo máximo ou 

superior ao previsto na tabela abaixo. Serão consideradas também, para fins de cálculo de tempo 

gasto nos serviços, as tabelas de tempo de serviço e reparo fornecidas pelos fabricantes dos 

veículos e apresentadas pela CONTRATADA: 
 

SERVIÇO DESCRIÇÃO TEMPO GASTO (H) 

01 Retífica completa do motor 32 

02 Substituição completa de embreagem 08 

03 Regulagem de motor 06 

04 Suspensão e amortecedores 08 

05 Substituição do escapamento completo 06 

06 Substituição de todos os rolamentos das rodas 06 

07 Substituição de lonas e pastilhas de freio 04 

08 Substituição das duas juntas homocinéticas 04 

09 Troca de motor de partida 06 

10 Revisão completa da caixa de câmbio 28 

11 Revisão completa na parte elétrica 10 

12 Troca do alternador 04 
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13 Lanternagem 32 

14 Pintura 32 

15 Estofaria 12 

16 Regulagem de bomba injetora 12 

17 Desempenamento de rodas e colunas 02 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS:  

14.1. Considerando a frota de veículos automotores alvo da presente licitação, se faz necessário que a 

CONTRATADA disponha de local seguro em suas instalações físicas para guarda dos bens que estejam 

em manutenção e detenha as condições técnicas-operacionais mínimas a seguir: 

a) Instalações físicas com área coberta e com segurança para os veículos, excluindo-se destes cômputos 

as áreas onde funcionam escritórios, almoxarifados ou qualquer outra que não seja destinada ao abrigo 

dos veículos; 

b) Ter cabine de pintura (estufa) para atender veículos de pequeno, médio e grande porte; 

c) Ter rampa e equipamentos para análise de injeção eletrônica e limpeza de bico; 

d) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 2.500 kg; 

e) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 4.000 kg; 

f) Ter ferramental adequado para cada tipo de serviço; 

g) Ter aparelhos e equipamentos destinados à execução de serviços de alinhamento e balanceamento 

eletrônico ou computadorizados; 

h) Máquina de solda; 

i) Oferecer serviços de reboque sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, limitado ao 

alcance de até 200 (duzentos) quilômetros da sede da oficina; e 

j) Ter profissionais habilitados, detentores de certificados de curso técnico, diploma emitido pelo 

Serviço Nacional da Indústria – SENAI ou equivalente nas qualificações de mecânico de automóveis, 

pintor de automóveis, eletricista de automóveis e técnico em refrigeração de automóveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS  
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15.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de sua competência, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS  

16.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  

16.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;  

16.1.2 - É expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

16.1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ATESTAÇÃO  

17.1 - A atestação da fatura correspondente a prestação de serviço caberá ao órgão competente da 

CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

18.1 - Para fazer face às despesas decorrentes deste processo licitatório, a CONTRATANTE utilizar-se-

á da Funcional Programática – Exercício 2019:  

«DOTAÇÃO_ORÇAMENTÁRIA» 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PAGAMENTO  

19.1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 

CONTRATANTE: 

a) Condições de pagamento: a ser pago no prazo em até trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 

respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas 

fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da Ordem de Serviço emitida.  
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19.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada de comprovação 

da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede da CONTRATADA e o FGTS;  

19.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, se os 

serviços prestados não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações 

apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatório Pregão Presencial SRP nº 003/2019 - CPL;  

19.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste processo; 

19.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento; 

 19.6 - A CONTRATADA deverá encaminhar ao setor financeiro, até 05 (cinco) dias úteis após a 

execução definitiva dos serviços, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas 

ao pagamento; 

19.7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela 

CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura 

para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao 

objeto do presente Edital;  

19.8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE; 

19.9 - O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Santarém Novo/Secretaria Municipal de Educação 

terá o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de 

penalidades aplicadas;  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA REVISÃO, DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO:  

20.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

20.2 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 

artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

20.3 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 

objeto, tais como: tributos e encargos sociais, transportes e entre outros. 
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20.4 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de 

quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

20.5 - A CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, procedendo-se à 

revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou 

previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 

obrigações pactuadas no presente instrumento. 

a) A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão 

do Contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços;  

b) Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos comparativas 

entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, evidenciando 

o quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor total pactuado; 

c) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 

contrato.  

Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a CONTRATADA 

para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações 

indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços, publicando as alterações na Imprensa Oficial 

do Município. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

21.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração da CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Serviço previstas nos subitens 7.1.12 e 7.1.13 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;  

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por até 2 (dois) anos.  
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21.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:  

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;  

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

c) Comportar-se de modo inidôneo;  

d) Fizer declaração falsa;  

e) Cometer fraude fiscal;  

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;  

g) Não celebrar o contrato;  

h) Deixar de entregar documentação exigida no certame;  

i) Apresentar documentação falsa.  

21.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  

 21.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 14.2 desta 

Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  

21.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração da 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-

a dos pagamentos a serem efetuados.  

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades 

contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – CPL.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

22.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei nº 8.666/93.  
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22.2  - A rescisão do Contrato poderá ser:  

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei supramencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração do CONTRATANTE;  

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

22.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente.  

22.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades 

contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – CPL.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA  

23.1 - Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial SRP nº 003/2019 – CPL, cuja 

realização decorre da autorização da autoridade competente e da proposta da CONTRATADA.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO  

24.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Santarém Novo, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes 

das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.  

Santarém Novo – PA, ____ de __________ de 2019.  

_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ(MF) Nº 05.149.182/0001-80 

CONTRATANTE 
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_____________________________________________ 

CNPJ N° ___________ 

CONTRATADO (A) 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________                 2.________________________________ 

  CPF:                                                                            CPF: 
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