Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

CONTRATO Nº 20210262
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-026OBRAS

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA
GONCALVES DIAS N, 400, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.953/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) ADRIANA
ANDRADE OLIVEIRA, PREFEITA, portador do CPF nº 604.128.952-34, residente na RUA CAMILO VIANA, 515, e de
outro lado a firma KELFONTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº CNPJ 32.371.749/0001-31, estabelecida à RUA MARTINHO MOTA DA SILVEIRA, NOVO HORIZONTE, Marabá-PA,
CEP 68503-610, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) BENONIO
COELHO DE OLIVEIRA, residente na AV. MINAS GERAIS S/N, RES. GERALDO VE, Marabá-PA, portador do(a) CPF
374.111.792-72, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o
Edital do Pregão nº 9/2021-026OBRAS e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
ITEM
020842
044967
045252
045257
045258
045264
045268
048684
053241
053243
087790
087798
087800
087801

087802
087804

087806

087807
087816
101667
101668
101670
101671

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CABO FLEXIVEL 10.00MM - Marca.: LAMESA
METRO
FITA ISOLANTE 20 MTS - Marca.: WURTH
UNIDADE
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO - Marca.: INCESA
UNIDADE
CABO FLEXÍVEL 1,50MM 750V - Marca.: LAMESA
METRO
CABO FLEXÍVEL 2,50MM 750V - Marca.: LAMESA
METRO
CABO PP 2X1,5MM - Marca.: LAMESA
METRO
CONECTOR DE ALUMINÍO DE 1 PARAFUSO - Marca.: CRISMEG UNIDADE
CHAVE FUSIVEL POILIMERICA 15KV - Marca.: MAURIZIO
UNIDADE
REFLETOR BASE E40 LAMP 400W - Marca.: OLIVO
UNIDADE
SOQUETE E27 PORCELANA - Marca.: EMPALUX
UNIDADE
CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 4X25MM - Marca.: LAMESA
METRO
LAMPADAS VAPOR METALICO 250 W - Marca.: EMPALUX
UNIDADE
LAMPADAS VAPOR SÓDIO 100 W "E 40" - Marca.: EMPALUX
UNIDADE
LAMPADAS VAPOR SÓDIO 70 W MODELO: TURBOLAR BASE/SOQU UNIDADE
ETE: E27 - Marca.: AVANT
COR: APROXIMADAMENTE 2000K FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO:
6000 LUMENS
REATOR VAPOR METALICO 250 W - Marca.: KELFONTE
UNIDADE
REATORES VAPOR SÓDIO 100 W, REDE: TENSÃO DE ENTRADA
UNIDADE
220 V - Marca.: KELFONTE
CORRENTE DE REDE 0,56 A, POTÊNCIA DE ENTRADA 116W,
FATOR DE POTÊNCIA =0,92,
RELÉ FOTOELÉTRICO CONTATOS DE CARGAS TIPO NF, ACIONA UNIDADE
R CARGA - Marca.: MARGIRIUS
A SOMENTE A NOITE, CÉLULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM
ENCAPISULAMENTO BLINDADO DE
RESPOSTA
INSTANTANEA,
POTENCIA DE 1000 W (CARGA POSITIVA)-1200 VA 127 V, 1800
V 220 V (CARGA INDUTIVA) 50/60Hz. PONTO DE CARGA 10 LUX
(FAIXA DE 3 A 20 LUX), DESLIGAMENTO RELAÇÃO 1,2 A 4
VEZAS AO LIGAMNETO,
FAIXA
DE
TEMPERATURA
OPERAR
NORMALMENTE ENTRE -5ø E +50ø C
PARAFUSO DE MAQUINA 16X300MM. - Marca.: MARVAL
UNIDADE
LAMPADA DE LED BIVOLT 30 WATS - Marca.: EMPALUX
UNIDADE
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA VIARIA MODE
UNIDADE
LO PADRÃO - Marca.: OLIVO
DE ALTO EFICIENCIA BASE E-27 ENCAIXE 35MM
BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA DOIS PARAFUSOS 2,00 MT UNIDADE
S 33 MM. - Marca.: OLIVO
SOQUETE "E 40" PORCELANA - Marca.: DECOLUX
UNIDADE
CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXA EM AB UNIDADE
S UV- ESTABILIZADA - Marca.: ILUMATIC
Á PROVA DE INTERPERIECOM TOMADA PARA RELEFOTOELETRICO,
CONTATOS DE PRATA
ÓXIDO
DE
CÁDMIO,
PROTEÇÃO: 2
DISJUNTORES DE 60ª COM 2 SUPORTES PARA MONTAGEM TAMPA
COM DOBRADIÇAS E GAXETA DE VEDAÇÃO
CONTATOS DE CARGA
NA (NORMALMENTE ABERTO) OU NF (NORMALMENTE FECHADO)
PARA OPERAR COM RELÉ FOTOELÉTRICO DE CONTATOS NA OU NF
TERMINAIS COM CONECTORES
OU RABICHOS PARA LIGAÇÃO,
BOBINA DE FÁCIL
SUBSTITUIÇÃO,
SEM
NECESSIDADE DE
DESCONECTAR A CHAVE DA REDE MODELO CIP/ 90-05 VOLTS

300,00
200,00
600,00
500,00
500,00
400,00
300,00
20,00
50,00
200,00
3.000,00
300,00
300,00
1.000,00

6,250
3,900
4,700
0,850
1,200
2,800
4,800
158,000
38,000
2,880
11,000
22,000
15,200
13,200

1.875,00
780,00
2.820,00
425,00
600,00
1.120,00
1.440,00
3.160,00
1.900,00
576,00
33.000,00
6.600,00
4.560,00
13.200,00

300,00
200,00

58,200
43,000

17.460,00
8.600,00

1.000,00

14,400

14.400,00

200,00
50,00
200,00

7,800
30,770
70,000

1.560,00
1.538,50
14.000,00

200,00

50,600

10.120,00

150,00
10,00

4,600
400,000

690,00
4.000,00
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180-250 AMP. 2X30.
101754

136507

REATORES VAPOR SÓDIO 70W VOLTAGEM: 240V (220V), CORR UNIDADE
ENTE DE ENTRADA: 0,40 A - Marca.: KELFONTE
FATOR DE POTÊNCIA: =0,93, CAPACITOR: 11 ?F , POTÊNCIA:
70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU
LUMINÁRIA.
conector de aluminio 70 mm - Marca.: INCESA
UNIDADE

500,00

37,150

18.575,00

5,000

2.500,00

500,00

VALOR GLOBAL R$

165.499,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 165.499,50 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
cinquenta centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão Eletrônico nº 9/2021-026OBRAS e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente
estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou
pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-026OBRAS, realizado
com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇAO, CONDIÇOES DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E
FISCALIZAÇAO
1. Os materiais serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades do órgão
Solicitante, através da Ordem de Compra/requisição, encaminhadas através de e-mail em horário comercial;
1.1. A entrega dos materiais deverão ser entregues no escritório d a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Urbanismo de Rondon do Pará, no horário de expediente (07:00hs as 11:00hs e 13:00hs as 17:00hs) de Segunda a
Sexta-feira), em até 05 (cinco) dias, contados da emissão de Ordem de Co mpra/Requisição autorizada pelo responsável
do órgão/setor requisitante e no endereço constante na referida solicitação;
1.2. Dos materiais ofertados, não serão admitidos em hipótese alguma produtos: recondicionados,
remanufaturados e/ou reciclados, amassados e enferrujados;
2. Não serão aceitos materiais entregues em desacordo com o Termo de Referencia e a Ordem de Compra. Os
materias em desacordo com o solicitado serão devolvidos imediatamente e a empresa responsável será obrigada a
substitui-lo. O fornecedor deverá apresentar 01 Nota Fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que
não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se
comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal em um prazo de 24 horas.
2.1 Os produtos deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do
item, marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.
2.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação,
sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigida em
rótulo, no prazo de validade impressos na embalagem com exceção de alguns itens que não possuem prazo de
validade, com instruções de uso acompanhado no produto e em português;
3. Caberá ao servidor EDVALDO MARTINS DOS SANTOS acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais do termo
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contratual, para atuar de acordo com o Art. 67, Parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
3.1. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos materiais, o Fiscal do Contrato poderá
ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
3.2. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos materiais mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos
observados.
4. Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade c om o contrato, a contratada deverá efetuar a troca
satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sem prejuízo das sanções previstas.
5. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovem o fornecimento dos materiais caberá ao Fiscal do contrato, e
só após o recebimento definitivo dos produtos solicitados deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.
6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado deverão ser solicitadas ao
Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 23 de Setembro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - contribuir para o acesso da CONTRATADA aos locais onde serão entregues os materiais, devendo tomar as
providências cabíveis administrativas que garantam o livre desempenho de suas atividades;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser soli citados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras, os materiais objeto
deste Contrato;
1.5 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper imediatamente,
se for o caso.
1.6 - o Contrante se reserva o direito de não aceitar os materiais que estiverem em desacordo com o previsto neste
instrumento contratual, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos t ermos da legislação vigente.
1.7 - efetuar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no contrato;
1.8 - o CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela CONTRATADA no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, respondendo esta última por quaisquer danos eventualmente causados;

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO-RONDON DO PARÁ

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
9/2021-026OBRAS
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais objeto deste contrato, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações e;
e) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo
empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer
um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;
1.6 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
1.7 - reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
1.8 - manter durante a execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente
licitação;
1.9 - responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou demandas decorrentes de danos por culpa sua,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de açõe s judiciais de terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Contrato;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - 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, vez que os seus empregados não manterão
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nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, 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 do
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do
produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comer ciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
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 expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.
3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pact uado seja realizado com esmero e perfeição.
4. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento dos materiais
contratados, fixando prazo para sua regularização.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para a execução/fornecimento do(s) serviços/materiais objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO
1. A despesa de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade
0205.257520151.2.037 Manutenção da Iluminação Publica Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 165.499,50
2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do adimplemento da obrigação.
2.1 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra qualquer banco indicado na
proposta e informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar e xplicitado o nome do banco, número da agência e o
número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do CONTRATADO
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4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou d e compensação financeira por atraso de pagamento.
6.1 A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da
Nova Contabilidade Pública.
6.2 - Na Nota Fiscal deverá conter o Numero do Pregão e do Contrato, condição exigida para emissão do Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA com a apresentação das devidas justificativas
adequadas a este Pregão.
2. No interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA o valor inicial atualizado do 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.
2.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários; e
2.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - 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;
1.3 - 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 pelo
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento)
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sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8
da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar 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:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- não celebrar o contrato;
2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9- apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, 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 Lei n.º
8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
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.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez)
dias;
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2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process o da licitação, desde que haja conveniência para
a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-026OBRAS, cuja realização decorre
da autorização do Sr(a). ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, 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 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e
CONTRATADA.
RONDON DO PARÁ - PA, 23 de Setembro de 2021
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