
PRf,FEITUR{ MUNICIPÂL DE BELTERRÂ
ENDEREÇo VILA AMERICANA, N' 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-0

CNPJ: 0l .614.I i210001-03
E-mail: licitacao@belterra.oa.gov.br

)NlC,P!§ í

o5b

T

N0:)
t-

MINUTA DO COi,,"iR,q."5 NO XXX2O22 SEMAGRI

TERMO DE CONTRAÍO NO Xru(2022lCPL
REFERENTE AADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Xy.x.2O22, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 002.2022, ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE BELTERRA,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUN|CIPAL 0E _.

CONTRATANTE: O IúUNICíPIO DE BELTERRA-PREFEITURA MUNICIPAL ATTAVéS dA SECRETARIA
MUNiCIPAL , pessoa juridica de direito público interno, com sede à

, Belterra, Estado do Pará, inscrito no CNPJ/MF sob o no 44 967.063/0001-
97, neste ato representado pelo senhor
e do CPF e do outro

portador do RG .SSP/PA

lado a CONTRATADA empresa
TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BEIUME LTDA, nome íantasia:AuTO POSTO NOSSA

SENHORA DE NAZARE inscrita no C N PJ sob no 02.692.886/0002-98, sediada à Esfada 1 , no 68 baino Jurubeba,

CEP: 68143{00, BeltenaPará, e-rnail posto. n rôomail.com / stm.transbetume@qmail
teleÍone(93)99203-3496, neste ato representado por RAIMUNDO GONÇALVES FILHO, portador do RG sob no

1676130, e do CPF sob n0 078.537.182-68, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em

assinar o presente Contrato. decorrente do Processo ADESÃO A ATA DE REGISTRo DE PREÇOS 003-
2O22.SEMAF, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 

--2022.CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
11. 0 gbjeto deste conkato está vinculado ao resultado do processo licitatóío, modalidade Pregão

ELETRONICO - SRP, n" 00212022 e, também, à oroposta de preços emitida pela CONTRATADA em

atenÇão ao processo licitatório em comentc.
1.2. Objeto da contratação: ADESÃO A AlA DE REGISTRo DE PREÇOS 003-2022, referente ao pregão

eletrônlco no 002-2022 que tem como objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de
conrbustível e outros principais derivados do petróleo, com Íornecimento continuo fracionado,
conforme demanda, para atender a SecÍetaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
.SEMAF e secretaÍias vinculadas SEMOVI e SEMAGRI, e Secretaria Municipal de Trabalho e

Promoção Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto-SEMED, Fundo
de Manutenção e Desenvolvimênto da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação. FUNDEB, Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAT e Secretaria Municipal de

Saúde-§EMSA

1.3 '1 0 valor estimado do presente Contrato e de R$ pOüX) em conformidade com a ARP No 003/2022,

a CONTRATADA, conforme uad ro abaixo

Item Descrição do item Und Qtd. Total

17 , Cleo diesel s10 marca: IPIRANGA Lt

Valor total
Valor
und.

QT,
AOESÂO

23 000 DQÃOO DC ***537,000

R$ 5,97
R$...10.000

18 Oleo diesel s500 marca: IPIRANGA 345,000 I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO \rlLA AMERICANA, N" 45, BA!RRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614.1 12 000I-0.1
!,"

E-mail:

1.3.2 As quantidades estabelecidas neste contrato, não obriga a Secretaria Municipal de m a

requisitar todo o quantitativo estabelecido e não respondendo pelo pagamento que náo forem requisitadas
na forma estabelecida neste instrumento, Podendo. também, adquirjr mais que aquelas quantidades, de
acordo com a necessidade, coníorme prevê o Art.65, ll, §'10.

1.4. O valor acima é meramente estimativo, de Íorma que os pagamentos devidos à CoNTRATADA
dependerão dos quantitativos eíetivamente executados.

CLAUSULA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO
2.1. Para o fornecimento dos materiais/serviços adquiridos proceder-se-á da seguinte Íorma, de acordo
com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
2.1.1. A CONTRATADA foi'necera os materiais/serviços, rnediante a apresentação de "Oroem oe
Fornecimento" (em duas vias), assinadas por servidor respcnsàv:i e devidamente dataoo e autcr zado peio

setor competente: e
2.1.2. A "Ordem de Fornecimento" deverá ser devidamente aiestada quanto ao seu recebimento pela

CONTRATADA.
2.2. Os materiais/serviços adquiridos serão recusados no caso de: sem prazo de garantia, erro quanto ao
materiais/serviços solicitado, quantidade menor do que a solicitada, entrega dos materiais/serviços adversos
ao pactuado neste Termo e a entrega de materiaisiserviços de qualidade inferior à estabelecida nc cont!'atc;
2.3. Os materiais/serviços recusados deverão ser fornecidos ou realizados novamente no prazc Íixado
pela CONTRATANTE. contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela

CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operaÇão, inclusive os de reparaçã0,
2.4. As condiçÕes estabelecidas neste termo estendem-se em seu todo para o fornecimento de
materiais/serviÇos especiÍicados no termo de referência anexo a este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA. DO RECEBIMENTO
3.1. O recebimento dos materiais/serviços ocorrerá da seguinte iorma:
a; Diretamente da Íirma contratada que tenham pedido/ordem escrita autorizando seu fornecimento, por
pessoa devidamente credenciada pelo órgão competente;
b) Entregar o objeto desta licitação para atender a Secretaria Íúunicipal, na sede do Município da Belterra
e/ou de acordo com o cronograma estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

c) Na eventualidade de se veriicarem avaria ou que estejam em desacordo com as especiíicaçÕes
constantes no Termo de ReÍerencia, bem em desacordo com a proposta aceita pela CONTRATANTE, será
lavrado o Termo de Recebimento com todas as ressalvas, enquanto não forem sanadas as incorreçÕes, o
que deverá.ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias do caso ocorrido.
d) PARAGRAFO PRIMEIRO -a SECRETARIA MUNICIPAL DE
de Belterra rejeitará, no todo ou em parte, qualquer produtoiserviço em desacordo com o respectrvo Termo
de Referência, especificaçoes e condiÇÕes do Edital, da proposta de preços e deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilrdade civil, nem da
ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

cLAUSULA QUARTA- DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será eÍetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após o recebimento
deÍinitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédtto na
conta corrente por ele indicada,

Gasolina tipo comurn marca
IPIRANGA

.,9 177.00A
Lt 5 000

00R$6
R$ 
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BELTERRA.
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 0 1.614.1 1210001-03
E-maii: liciracao@beltera.pa.gov.br

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discri
indicando os quantitatlvos e preços unitários e totais de cada tipo de produto fornecido, acompanhada das
certidÕes negalivas: Federal, Estadual, Municipal e CRF do FGTS e Trabalhista.
PARAGRAFO SEGUNDO - A nota Íiscal em duas vias, acompanhada das certidôes negativas, e solicitação
de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle lnterno para
juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.
PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigaÇoes
conkatuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n" 8,666/93.
PARAGRAFO OUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tríbutos quando a
legislação assim exigir.
e) O Municipal dê Belterra-Preíeitura Municipal/SECRETARIA MUNICIPAL DE

4.2. terá o direito de descontar de faturas quaisquer debitos do licitante vencedor, em consequência de
penalidades aplicadas.

0 Deverão estar computados nos preÇos todos os custos e despesas envolvidas na ContrataÇão por
meio de Registro de preçcs que objetiva aquisição do objeto, para atender as necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DÊ

CLÁUSULA QUINTA-VIGÊNCA
5.1 0 prazo de vigência deste Termo de Conkato é aquele fxado no Edital, com início na data de XX de )fi
de XX e Encerramento em )0( de )fi de XX.
5.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogaÇâo contratual. A prorrogação de contrato esta
vincuiada aos termos do artjgo 57 e § 1' da Lei 8.6ô6i93.

CLAUSULA SEXTA- DA REVTSÃO DE PREÇOS
6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do conúatado, procedendo-se à revisão
do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências
íncalcrrláveis, que onerê ou desonere excessivamente as obrigaçÕes pactuadas.
PARAGRAFO PRlfulElRO - A contratada deverá Íormular à Administração requerimento para revisão do
conkato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa enke
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonsúando a repercussâo
financeira sobre o valor pactuado, a Ím de que a administração pública municipal possa fazer uma análise
do pedicio juntamente com a assessoria jurídica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de
documentos comprobatórios, tais como, notas Íscais dê matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista

de Dreços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão
do conkato

cLÁusuLA orTAvA- DA ENTREGA DOS PROD. REG. DE EXEC. DOS SERV. E F|SCAL|ZAçÀO
8.1. O i"egime de execuçáo do obejetc do contÍato pela contratada são aqueles previstos no termo de
referência. anexos do Edital.

8.2. Fica designado os senhores: XXXXX matricula: )fi e )üXX matricula: XX, para Íiscalizar o contrato.

CLAUSULA SETIMA- DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA
7.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
seg uinte:
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PREFEITTTRA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614. 1 1210001 -03

E-mail: licitacao@rbelterra.pa.sov.br

cLAUSULA NONA. DAS OBRTGAçOES DA CONTRATADA
9,1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigaÇÕes previstas no edital e no Anexo l, Termo de Referência

dO PREGÂO ELETRÔNICO .SRP N'OO2I2O22

a) EÍetuar a entrega dos bens cotados no prazo máximo indicado na ordem de seÍvrço, contaoos da

data do recebimento da mesma;
b) Efetuar o fornecimento de acordo com as especificaÇoes e demais condiçoes estipuiadas nc presente

documento;
c) Comunicar à conhatante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedam o prazo de

vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
d) Entregar o objeto deste Termo de Referência no endereço da Secretaria solicitante;

e) Substituir, reparar ou conigir, às suas expensas, no todo cu em parte, o material em que se verificar

vício. defeito ou incorreção. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, c0ntados da notiÍlcação, sem preiuízo das
penalidades cabÍveis;

0 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do contrato,
g) Sujeitar-se à Íiscalização da contratante quanto ao cumprimento das obrigaçÕes pactuadas, prestando-

lhe todos os esclarecimentos solicitados;
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos cu supressões que se Ízerem necessários,
até o limite legalmente permitido,

i)ReportaràsEcRETARlAMUNIclPALDE-deBeltena,empraZornáximo
de 24h (vinte e quatro) horas, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possa comprometer o

fornecimento contratado,
j) Cumprir os requisitos de garantia e suporte;
k) Manter em compatibilidade com as obrigaçóes assumidas durante a execuÇão do Contratc iÍj;as as

condiçÕes de habilitação e quaiiÍrcação exigidas na LicitaÇão:

l) Cumprir as demais disposiçÕes contidas neste Termo de ReÍerência.
m) Aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscimos ou supressÕes que se fizerem necessárlas
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

GLAUSULA DECTMA - DAS OBRTGAçÓES DA CONTRATANTE
10.í Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo l, Termo de
Referência, do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP n' OO2l2o22

a1 Nomear Gestor e Fiscal para acompanhar e Íscalizar a execuÇão do contrato;
b) Encaminhar formalmente a demanda de acordo com os critérios estabelecidos neste documento;
c) Receber o objeto fornecido pela contratada de acordo com as especiÍicaçÕes descritas neste docu mento,

rejeitando, no todo ou em parte, o Íornecimento executado em desacordo com o contratado;
d) Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela empresa vencedora, de acordo como os
termos deste documento;
e1 Efeluar o pagamento nas condiçôes e preço pactuado;

0 Aplicar à conlratada as sanÇÕes administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
g) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada. dentro dos prazos pré estabelecidos em
Contrato;
h) Comunicar à contratada. por escrito, sobre imperfeição. falha ou inegularidade veriÍlcada com o
fornecimento contratado, para que seja reparada ou conigida, sem prejuízo das penalidades cabiveis:
i) Cumprir as demais disposiçÕes contidas neste Termo de Referência.

CLAUSULA DECTMA PRtMETRA. DO TNADIMPLEMENTO E SANçOES

I I

05q



PREFf,ITLRA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICAn-A, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: ó8143-000

CNPJ: 01.614.1 l210001-03
E-mail: licitacao@belterra.Da.gov.br

I r.1. 0 licitante que, convocado dentro do prazo de validadê da sua proposta, não retirar a nota de
êmpenho ou não celebrar o conhato, deixar de entrêgar ou apresentar documentação Íalsa eÍgida para o

certame, ensejar o retardamento de seu objeto, nãc mantiver a proposta, Íalhar ou Íraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, Ízer declaração falsa ou cometer Íraude fscal, mediante
procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, Íicará impedido de licitar e
conkatar com esta Prefeitura Munlcipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

neste Edital e das demais cominaçôes legais.

I l-2. Em caso de inexecução parcial ou total das condiçôes tixadas neste edital, erros ou atraso e
quaisquêr outras inegularidades não justiÍicadas, poderâo ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
garantidos o contraditório e ampla deÍesa, as seguintes penalidades:

a) lvulta de:

t. 0,3% (Três por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos,

sem justiícativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa

será aplicada em dobro;
Ir. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15

(quinze) dias, no caso de suspensâo do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da

Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da

rescisão unilaleral da avença;
IIr. 20% (Vinte por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no Íornecimento por período

superior ao previsto no item "ll", da alínea "b", e por ocorrência de Íato em desacordo com o estabelecido

no eoital, anexos e nesle contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

Iv. 20% (Vinte por cento) sobre o valor da contrataçâo, no caso da Contratada, injustiÍicadamenle,

desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de

inadimplemento contratual.
I I .i. A sanção de impedrmento do direito de licitar ou contratar com esta PreÍeitura Municipal, poderá

ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa, As penalidades são independentes e a aplicaÇão de

uma náo exclui as demais.
11.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do
pagamento das faturas devidas pelo Município de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

e o valor não for suÍciente, a diÍerença deverá ser paga por meio de guia

própna. a SECRETARIA MUNICIPAI DE 

-do 

Município de Beltena, no plazo

máxrmo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicaçâo.

I t j. Se não !'estarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas

forem superiores aos pagamentos devidos, Íca o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida

no prazo de '15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificaçã0, devendo ser apresentado o

comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

I I .6. Os prazos de adimplemênto das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condiÇÕes

especiÍicados no § 1o do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados iniustiícados os atrasos não
precedidos da competente prorrogaçã0.

I 1.7. A solicitação de prorrogação, com sua lustiÍicativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada

com antecedência minima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatÓrio do

alegado pela CONTRATADA.
11.8 A aplicaçâo das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla deíesa e

contraditório por partê da CONTRATADA, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO
12.1 A inexecução, totai ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisã0, nos termos dos art. 77 a 80 da

Lei 8.66ôi93, com as consequências conti'atuais prevrstas no mesmo instrumento legal, na Lei n0 10.520/02

Ntc
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PRf, FEITI,'RA MUNICIPAL DE BELTERRA
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CNPJ: 01.614. t l210001-03
E-mail: licitacao@belterra.oa.eov.br

e no Edital da licitação em epígraÍe.
a1 O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações oucrazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificaçóes ou prazosi

c; A lentidão no cumprimento do acordado, levando a SECRETARIA
do ft/unicipio de Belterra a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no

prazo estipulado;

d) O atraso injustiÍicado no Íornecimento dos produtos objeto desta licitação;

e) A subcontrataÇão total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total ou

parcial das obrigações contraidas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do
acordado, sem prévio conhecimento e autorizaÇão da SECRETARIA MUNICIPAL DE

do Município de Belterra;

D O desatendimento das determinaçôes regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores;

c) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em regisko próprio. pelo representante
daSECRETARlAMUNlclPALDE-doMunicípiodeBelterra,desig1adopara
acompanhamento e Íscalização deste objeto;
h) A decretaçâo de falência;

i) A dissolução da empresa contratada;
j) RazÕes de interesse público, de alta relevància e amplo conhecimenlo, justificados e determinados pela

máxima autoridade da Municipal de Educação do lVunicípio de Belterra, e exaradas no processo

administrativo a que se refere este contrato adminiskativo;
k) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos cievidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

do l\4unicípio de Belterra, decorrente de fornecimento efetuado, salvo no caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçÕes assumidas até que seja
normalizada a situação;
l) A ocorrência de caso íortuito ou força maior. reguiarmente comprovada, impeditiva Ca execução
deste anexo.

m) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sançÕes
penais cabívers.
PARAGRAFO UNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Conkato, nos
casos previstos nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei 8.666/93.

cLAUSULA DECIMA TERCETRA- DAS CON0rçOES DE HABiL|TAÇÃO r OUlUrrCaçÃO
13.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibii;dade com
as obrigaçoes por^ela assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no edital do
PREGAO ELETRONICO - SRP em epígrafe e neste Contrato.

cLAUSULA DECTMA QUARTA-DA LEGTSLAçÃO lptrclVel E DOS CASOS OMTSSOS
14.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes oeverão
ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o ob.ietc deste instrumento, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria. em especial a Lei 10.52U20A2, Decreto Federal 7892113, alterado pelo

Decreto 8.250/14 e subsidiariamente a Lei 8,666/1993,

cLAUSULA DECTMA QUTNTA-DA pUBL|CAçÃO

15,1. Este Conkato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato no Diário Oíicial dos
lVunicipios, lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, no prazo previsto na
Lei no 8.666, de 1993.

.-NL-
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E-uail : licitacao@belten a.pa.gov.br

CLAUSULA DECIMA SEXTA.FORO
16.í. O Foro para solucionar os litígios que decorrereni da execução deste Termo de Contrato será o da

Comarca de Santarém/PA, Para Íirmeza e validade oc pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado

em 03 (três) vias de igual teor, E por estarem assim acordo, assinam o presenle Conlrato na Íorma abaixo

assinadas.

Belterra (Pa), XX de XX de XX

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX
Contratante

CNPJ: Dü)ü
Contratada

Testemunhas 01:

Testemunhas 02:
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