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CoNTRATO N" 20220005
DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 7t2022-00301002

TBRMO DE CONTRATO PARA SEMINF-LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-
DBMUTRAN VISANDO ATBNDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA., QUE
FAZEM ENTRE SI, O SECRETARIA MUMCIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA THOMAS ANDRADE
DE ALBUQUERQUE, CONFORME ABAIXO SE
DECLARA.

CONTRÂTANTE: O MUNICÍPIO DE JURUTI, pessoa jurídica de direito público, com interveniência do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. situado na RUA VEREADOR JOSE DE SOUSA
ANDRADE S/N, inscrito(a) no CNPJA4F sob o no 30522.58010001-48, neste ato "representado(a)" pelo(a) Sr.(a).
MARCELO DE SOUZA PEREIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Município de Juruti.
brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o n.o 417.012.672-68, residente na Travessa Boa Ventura Bentes s/no.
CONTRAT'ADO: A empresa THOMAS ANDRADE DE ALBUQUERQUE, pessoa jurídica de direito privado.
inscrita no CNPJ sob o no CPF 812.188.262-15. com sede na, Juruti-PA. neste ato representada pelo(a) Sr.(a).
THOMAS ANDRADE DE ALBUQUERQUE, brasileiro(a). portador(a) do CPF 812.188.262-15. residente e
dorniciliaclo(a) na , Juruti-PA. Firmam o presente instrumento contratual na conformidade das cláusulas e corrdições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.l. O presente conrrato tem como objeto^SEMINF-LOCIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAN,IENTO DO
DEPARTAMENT'O MUNICIPAL DE ]'RANSITO-DEMUTRAN VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA..
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 . O valor deste contrato é de R$ 60.000.00 (sessenta mil reais).

2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão 712022-00301002 são rneramente estimativos, não acarretando à Adrninistração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO AMPARO LBGAL

3.1. A favraturado presente Contraro decorre da realização do DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 712022-00301002.
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realizado com fundamento na Lei no 10.520. de I 7 de julho de 2002, na Lei no 8.666l93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas corrtratuais 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 8.666193 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QTITNTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCn

5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início ern l2 de Janeiro de 2022 extinguindo-se em l2 de Janeiro de
2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente.
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. Podendo ser pron'ogado nos termos do inciso II. do art. 57 da Lei
Federal rf 8.666193, a critério da Administração e desde que os produtos e/ou serviços estejam sendo fornecidos

\- dentro dos padrões de qualidade exigidos e os preços e as condições sejam vantajosos para o(a) SECRETARIA
MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS BNCARGOS DO CONTRATANTE

6.1 . Caberá ao CONI'RATANTE:

6.1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE paÍa a

entrega dos produtos e/ou serviços;

6. 1 .2. Impedir que terceiros forneçarn os produtos e/ou serviços objeto deste Contrato;

6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

6.1 .4. Devolver os produtos e/ou serviços que não apresental'em condições de serem consumidos;

6.1.5. solicitar a troca dos produtos devolvidos e/ou rÊpra1s dos serviços, quando for o caso, rnediante
v comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado:

6.1.6. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expe«lida pelo Serviço de Almoxarifado. o
fonrecimento dos produtos e/ou serviços objeto deste Contrato:

6.1.7. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irreguliiridaCe no fornecimento dos produtos e/ou seniços e

interromper imediatamente o Íbrnecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DÂ C()NTRATADÀ

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7 .l .1 .- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais

como:
a) salários;
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b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales - refeição;
f) vales -transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1 .2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porérn sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;

7'1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;

7.1 .4. Respeitar as nonnas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1-5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornccintento do pt'oduto e/ou serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamentc pelo coNTRA]'ANTE;

7 -1-6- Responder, aittda, por quaisquer danos causados diretarnente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecilnento do produto
e/ou serviço;

7.1.7. Efetuar a elttrega do produto e/ou serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo corn a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Ahnoxarifado:

7.1.8. Efetuar a troca dos produtos considerados senl corrdições de consumo. no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, e correção dos serviços , quando fbr o caso, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo
Serviço de Almoxarifado;

7.1.9. Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anorrnalidade de
\/ caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em cornpatibilidade corr as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

cLÁusuLA oITAVA - DAS oBRIGAÇÕrs socrAls, coMERCrAts E FrscArs

8.1. A CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1. Assumir a resportsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-lc,s na época própria. vez que os seus ernpregados pão
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2. Assumir, também. a responsabilidacle por toclas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, ern ocorrêrrcia da espécie, tbrem vítimas os seus empregados
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quando do fornecimento do produto e/ou serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do

CONTRATANTE;

8.1 .3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao

fornecimento do produto eiou serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência: e

8.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes daadjudicação deste

Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA. com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste

Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressarnente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou

passiva, para com o CON'IRATANTE.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRrcAÇÕrs cnnars

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1 .1 . Expressamente proibida a contratação de sen'idor pertencente ao

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
quadro de pessoal do

9.1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3. Vedada a subcontratação de outra enlpresa para o fbrnecimento do produto e/ou serviço objeto deste

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

I 0.1 . Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim através de portaria expedida
pelo ordenador responsável pelo contrato, representando o CONTRATANTE, pennitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de infonnações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser

solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das rnedidas

convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Adnrinistração do CONTRATANTE. durante o período

de vigência do Contrato, para representá-la adrninistrativamente sempre que for necessário.

10.4. Fica designado servidor o Sr. JOSB WILKER DE SOUZA DA SILVA - lotado na Secretaria Municipal de

Infraestrutura como DIRETOR DO DEMUTRAN, Matricula n" 2284, portador do RG r"r'9477693 - OE/PA e do

CPF No 746.315.512-91, para acompanhar e fiscalizar o presente CONTRATO

CLUÁSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

l l.l. A atestação das faturas correspontlentes ao fornecimento do produto e/ou serviço caberá ao Chefe do Serviço de

AlmoxariÍado do CONTRATANl'E, ou a outro servidor designado para esse fim.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto e/ou serviço de que trata o objeto, está a cargo da seguinte dotação
orçamentária: Exercício 2022 Atividade 0901 .041220066.2.038 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
SEMINFI , Classificação econômica3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelernento 3.3.90.36.15.
no valor de R$ 60.000,00.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada ern conta corente ou cheque norninal para fornecedor no
prazo de l0 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

13.2. Para efeito de cada pagarnento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
l-' regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS). a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO e o FGTS, ern original ou em fotocópia autenticacla.

13.3. O CONTRATANT'E reserva-se o direito de recusar o pagarnelrto se. no ato da atestação, os produtos e/ou
serviços fornecidos não estivereln etn perfeitas condições de corrsumo ou em tlesacordo com as éspecificações
apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do molttante apàgar os valores correspondeutes a multas ou inclenizações
devidas pela CONTRA'|ADA, nos ten"nos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrígação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira poratraso de pagamento.

l3'6. Nos casos de eventttais atrasos de pagamerrto, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE. 

"ntr. 
u

data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parceia, ser a seguinte:

EM:lxNxVP

Onde:
EM : Encargos moratórios:
N: Número de dias entre a data previstapara o paganlenrc e a do eÊtivo pagamento;
VP.: Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensação financeira : 0.0001 64-1, assirn apurado:
I : (TX)

36s
I = (6/100)

365
I = 0,0001644
TX : Percentual da taxa anual : 67ô.

13.7 . A contpensação financeira prevista rtesta conclicâo será incluícla em fatura a ser apresentada posterionlente.
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cLÁusuLA DECIMA eUARTA .- DA ALTEIT,{.ÇÃ(} Do cofüTRiTo

14.l. Este Contrato poderá ser alterado nos casos plevistos no aft. ó5 da Lei 8.666193, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, corn a apresentaçâo das devidas justificativas.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - Do AUi\{ENTo ou supRrssÃo

15.1. No interesse da Adrninistraçáo do CONTRATANI'E, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

aunrentadoousuprimidoatéolirnitede25Yo(vinteecincoporcento),conformeclispostonoartigo65.parágrafos lo

e 2o, da Lei no 8.666193 .

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar rlas lresrnas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
v resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

15.4. Em caso de redução no preço do objeto destc corrtrato pela tlisrribuidora. então a Contratada deverá repassar a

Contratante

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - T'AS PENALIi}ADtrJS

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pehr tiescunrprirnento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRAI'ANTFI potierá, garantidti a pré'"ia defesa, aplicar à CONTRATADA as

seguintes sanções:

16.1.1 - aclvettênciai

16.1.2 - multa de l09zó (dez por cento) sobre o valor toral deste Contrato, no caso de inexecução total,
recolhida no prazo de l5 (quin2e) dias corridos, cortt-siio da cottrunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5oÁ (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de l0%o

(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTIU\TADA, injustificadamente ou por motivo não

aceito pelo CONTRATANTE, deixar de aten«ler totalnrente à solicitação ou à Autorização de Fornecirnento previstas

nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo rnáximo de l5 (quinze) dias. contado da

comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,39á (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de l}Yo (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito

pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorizeção de Fornecimento previstas ltos subitens

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, rec'olhida llo pt?zo nráxinto de l5 (quinze) dias, contado da comunicação
,i

oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participat e.n-r iicitação e ilrpediinento de coutratar com a Administração.

por até 2 (dois) anos.

16.2. Fiçar impedida cle licitar e de conirataL corri a. Âtilnittistr'ação Pública. pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

garantido o diróito prévio da citação e da ampla defe:a. <lnquarrtü pertlurarem os motivos cleterminantes da punição ou
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16.2.1 - ensejar o retardameuto da execução t1o ob.ieto deste Contrato;
16.2.2 - não mantiver a proposta, injustiticadamente:
16.2.3 - comportar-se de mc,do inidôneo;
16.2.4 - frzer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Coutrato;
16.2.7 - não celebrar o contrato;
16.2.8 - deixar de entregar documentação exigida rlo certaÍne;
16.2.9 - apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citaclas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
Lein.o 8.666193.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida forsa m4ior, deviciainenie justificado e aceito pela Adrninistração do
CONTRATANTE, em relação a urn dos evcrrü:s zr,:rolados no.itenr i6.2 desta Cláusula. a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.

16.5. As sanções de advertência e de impedirnento de licitar e contratar com a Adrninistração do CONTRATANTE"
poderão ser aplicadas à CONTRA'IADA juntamente corr) a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contratq enscja a stra rescisão, coiri"brme disposto nos artigos'li a80 da Lei
n'8.666193.

17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - detenninada por ato unilateral e escrito da Adrninistração do CONTRATANTE, nos casos

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

antecedência mínima de 30 (trinta) dias:

17.2.2 - amigável, por acordo entre rs purÍes. ieiiuzida a tenno l1o processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRAl'Al.iT'E:

17 .2.3 - judicial, nos termos da legislaçào vigenle sobre a matéria

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

11 .3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo. assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉcrMA orTAvA - DA vrNcrrlÀÇÃo DA pR()posTÀ DA CONTRATADA

l-l{}ilOYI.t PA 257( fli{:ilrL tG0)
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l. Este Contrato t'ica vinculado aos termos do DiSPEl.,lSr\ Dlj LICIIl\ÇÃO n" 712022-00301002, cuja realizaçào
decone da auÍorização do(a) Sr.(a). MARCET-LI DII SOUZA PEREIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e da proposta da CONTRA tADA.

CLÁUSULA DICIMA NONA - DO FORO

l. As questões decorrentes da execução deste Instrulilento, que não possam ser dirimidas administrativamente. serão
processadas e julgadas no Foro do Município de Juruti com exclusâo de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuaclo. lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma.
para que suftam um só efeito, às quais, depois de lidas. são assinadas pelas representantes das pafte.
CONTRATANTE e CONTRATADA. e pelas lesternunhas abaixo.
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