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CONTRATO Nº 20202901 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida João 

Batista Monteiro, 539, bairro São Miguel, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o 

nº 12.381.567/0001-34, representado pelo Sr. JESSÉ SILVA DO ESPIRITO SANTO, Secretário de Saúde, 

portador do CPF nº 934.797.002-68, residente na Vila da Pontinha, zona rural do município de Augusto 

Corrêa/PA,  e de outro lado a firma EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) 

sob o nº CNPJ 04.433.214/0001-02, estabelecida à Avenida Marechal Deodoro, Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 

78032-050, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Srª PRISCILA 

CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA, residente Cuiabá-MT, portador do(a) CPF 075.082.869-28, tem entre 

si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 031/2020 SRP 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 a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

buffet, coffee break e refeições para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Augusto 

Corrêa/PA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição.  

1.3. Objeto da contratação:  

 

Item Descrição/especificações Quantidade 
Valor  

Unitário (R$) 

Valor  

Total (R$) 

1 

COFFEE BREAK - CARDÁPIO 1 

Cardápio: Café com leite ou Chocolate quente, suco de fruta 

(natural ou polpa), bolo (fatia), pão, frios (presunto, queijo 

muçarela, manteiga e margarina), frutas naturais fatiadas, pet 

four (doce e salgado), pão com queijo ou sanduíche 

recheados, Canjica ou Tapioca; 

Complemento: Açúcar, adoçante e guardanapos de papel; 

Pessoal: 2 funcionários a cada 50 pessoas atendidas, 

devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por 

Lei; 

Material: toalhas de mesa, copos, xicaras, talheres de inox, 

travessas, bandejas de inox, pegadores de inox, garrafas 

térmicas em aço escovado, jarras de vidro para suco e água, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

arranjo de mesa toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, 

cores a serem indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE.  

OBS: alimentos e bebidas serão dispostos em mesas, para o 

cliente servir-se pessoalmente. 

25 R$ 22,00 550,00 

2 COFFEE BREAK - CARDÁPIO 2  25 R$ 20,67 516,75 
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Cardápio: Café com leite, suco de fruta (natural ou polpa), 

bolo (fatia), Pão, frios (presunto, queijo muçarela, manteiga e 

margarina), tapioca. 

Complemento: Açúcar, adoçante e guardanapos de papel. 

Pessoal: 2 funcionários a cada 50 pessoas atendidas, 

devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por 

Lei. 

Material: toalhas de mesa, copos, xicaras, talheres de inox, 

travessas, bandejas de inox, pegadores de inox, garrafas 

térmicas em aço escovado, jarras de vidro para suco e água, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

arranjo de mesa toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, 

cores a serem indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE);  

OBS: alimentos e bebidas serão dispostos em mesas, para o 

cliente servir-se pessoalmente. 

3 

LANCHE 1 - CACHORRO QUENTE  

- Suco de frutas ou refrigerante (copo de 200 ml); 

- Sanduíches acondicionados em embalagens de plástico 

próprias para cachorro quente; 

- Refrigerantes de primeira linha; 

- Suco de frutas: caju, goiaba, maracujá, abacaxi, acerola, 

bacuri, laranja, cupuaçu ou quaisquer outras frutas da época; 

30 R$ 8,00 240,00 

4 

LANCHE 2 

- Bandeja com mini salgados;  

- Suco de frutas ou refrigerante (copo de 200 ml);  

- Salgado de frango ou carne ou queijo com presunto;  

- Tipos: mini pastel, mini coxinha, mini sanduiche, 

canudinhos e empadas;  

- Acondicionados em embalagens plásticas; 

- Refrigerantes de primeira linha;  

- Suco de frutas: caju, goiaba, maracujá, abacaxi, acerola, 

bacuri, laranja, cupuaçu ou quaisquer outras frutas da época.  

30 R$ 9,00 270,00 

5 

ALMOÇO COM PRATO A BASE DE CARNE 

VERMELHA  

- Proteína de primeira (carne assada de panela ou bife 

acebolado); 

- Salada (crua ou cozida); 

- Arroz (branco ou a grega);  

- Massa (espaguete);  

- Acompanhamento (farofa ou farinha); 

- Sobremesa: fruta ou picolé; 

- Suco de fruta (natural ou polpa) ou refrigerante (de 

primeira qualidade); 

- Água mineral sem gás (200 ml); 

- Serviço de buffet será do tipo americano: As bebidas serão 

servidas por garçons; 

30 R$ 39,52 1.185,60 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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- Utensílios: copos, taças e jarras de vidro, bandejas e talheres 

de inox, pratos, réchaud para pratos quentes, vasilhas para 

servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, cores a serem 

indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).  

6 

ALMOÇO COM PRATO A BASE DE CARNE 

BRANCA (AVE) 

- Proteína de primeira (frango cozido com legumes, frango de 

forno ou frango ao molho branco);  

- Salada (crua ou cozida);  

- Arroz (branco ou a grega);  

- Massa (espaguete);  

- Acompanhamento (farofa ou farinha);  

- Sobremesa: fruta ou picolé;  

- Suco de fruta (natural ou polpa) ou refrigerante (de primeira 

qualidade);  

- Água mineral sem gás (200 ml); 

- Serviço de buffet será do tipo americano: As bebidas serão 

servidas por garçons; 

- Utensílios: copos, taças e jarras de vidro, bandejas e talheres 

de inox, pratos, réchaud para pratos quentes, vasilhas para 

servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, cores a serem 

indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE). 

20 R$ 37,25 745,00 

7 

ALMOÇO COM PRATO A BASE DE PEIXE 

- Proteína de primeira (peixe frito, peixe ao molho branco, 

peixe ao escabeche ou caldeirada); 

- Salada (crua ou cozida); 

- Arroz (branco ou a grega); 

- Acompanhamento (farofa ou farinha); 

- Sobremesa: fruta ou picolé; 

- Suco de fruta (natural ou polpa) ou refrigerante (de primeira 

qualidade); 

- Água mineral sem gás (200ml); 

- Serviço de buffet será do tipo americano: As bebidas serão 

servidas por garçons; 

- Utensílios: copos, taças e jarras de vidro, bandejas e talheres 

de inox, pratos, réchaud para pratos quentes, vasilhas para 

servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, cores a serem 

indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE). 

20 R$ 36,92 738,40 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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8 

JANTAR COM PRATO A BASE DE CARNE 

VERMELHA 

- Entrada: salgadinhos diversos; 

- Proteína de primeira: strogonoff, filé ao molho madeira ou 

escondidinho; 

- Salada (crua ou cozida); 

- Arroz (branco ou a grega); 

- Farofa; 

- Sobremesa: Torta Maria Isabel, Torta Nega Maluca, Torta 

Prestígio, Pudim Prestígio, Pudim de Leite, Torta Gelada, 

Torta de Abacaxi, Creme de Bacuri, Creme de cupuaçu ou 

Torta da Felicidade; 

- Suco de fruta (natural ou polpa) ou refrigerante (de primeira 

qualidade); 

- Água mineral sem gás (200 ml); 

- Serviço de buffet será do tipo americano: As bebidas serão 

servidas por garçons; 

- Utensílios: copos, taças e jarras de vidro, bandejas e talheres 

de inox, pratos, réchaud para pratos quentes, vasilhas para 

servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, cores a serem 

indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE). 

20 R$ 46,10 922,00 

9 

JANTAR COM PRATO A BASE DE CARNE BRANCA 

(AVE):  

- Entrada: salgadinhos diversos; 

- Proteína de primeira: strogonoff, escondidinho, frango ao 

molho branco, torta salgada ou lasanha; 

- Salada (crua ou cozida); 

- Arroz (branco ou a grega); 

- Farofa; 

- Sobremesa: Torta Maria Isabel, Torta Nega Maluca, Torta 

Prestígio, Pudim Prestígio, Pudim de Leite, Torta Gelada, 

Torta de Abacaxi, Creme de Bacuri, Creme de cupuaçu ou 

Torta da Felicidade;  

- Suco de fruta (natural ou polpa) ou refrigerante (de primeira 

qualidade)   - Água mineral sem gás (200 ml); 

- Serviço de buffet será do tipo americano: As bebidas serão 

servidas por garçons; 

- Utensílios: copos, taças e jarras de vidro, bandejas e talheres 

de inox, pratos, réchaud para pratos quentes, vasilhas para 

servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, 

cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para o 

buffet, mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, 

toalha de mesa (buffet, apoio e convidados, cores a serem 

indicadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).  

20 R$ 46,10 922,00 

  Total Geral R$ 6.089,75 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

1. Os preços dos serviços é aquele constante na Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor 

total do contrato é de R$: 6.089,75 (seis mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela 

administração para entrega dos produtos, contado do recebimento da autorização para entrega dos produtos 

expedida pela Prefeitura Municipal. 

2. Eventuais substituições dos produtos deverão ser iniciadas em até 48 horas a contar da notificação da 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros fornecimentos autorizados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 031/2020, realizado com 

fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002 e 10.024/19, Decreto Federal n° 3.555/2000 bem como, pela aplicação 

subsidiaria das disposições da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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 n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do 

artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. A vigência deste contrato se estenderá a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último e ficará sujeito aos 

termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para o fornecimento 

dos materiais objeto do contrato; 

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 

1.3 - Rejeitar qualquer serviço equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo I 

do edital do Pregão Eletrônico n° 031/2020; 

1.4 - Impedir que terceiros forneçam os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - Solicitar que seja substituído os serviços que não atenda às especificações constantes do Anexo I do edital 

do Pregão Eletrônico n° 031/2020; 

1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos simples, 

quando necessário; e    

1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar a entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

a) salários de seus empregados; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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f) vales-transporte; e 

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

 

1.2.  Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no 

Órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o mesmo; 

1.3. Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no Órgão, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares 

do CONTRATANTE; 

1.4. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante o fornecimento dos materiais 

objeto deste contrato; 

1.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos 

no recinto do CONTRATANTE; 

1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

realizados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

1.7. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar os serviços, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais 

do CONTRATANTE. 

1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reformados limpos, sem ônus adicional para o 

CONTRATANTE; 

1.9 - Substituir os serviços realizados que forem rejeitados no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados do 

recebimento da comunicação; 

1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente dos serviços realizados pela 

CONTRATADA sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 

1.11 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por escrito de 

servidor responsável pelo Patrimônio do CONTRATANTE, quando for o caso; 

1.12 - Fornecer todos os serviços necessário à execução do contrato, empregando sempre os materiais de primeira 

qualidade; 

1.13 - Comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.14 - Obter todas e quaisquer informações junto à Prefeitura Municipal necessárias à boa consecução dos 

trabalhos; 

1.15 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - 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 nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 

CONTRATANTE; 

1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, 

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 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 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

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

1.1 - É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 

CONTRATANTE durante a execução dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. A  execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo 

CONTRATANTE; 

2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

fornecimento dos materiais/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

autoridade competente da Prefeitura Municipal, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes; 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde 

que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação da execução dos serviços caberá ao servidor designado pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 

1101.103010016.2.072 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 

serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.41, no valor de R$ 6.089,75. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da 

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada 

em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução do serviço 

não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação 

de penalidade ao CONTRATANTE; 

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento 

de cada parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre 

a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação 

da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 
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Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  

I = TX   ==>   I = (6/100)   ==>  I = 0,00016438 

365                   365 

TX - Percentual da taxa anual = 6% 

 

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

5.3 - O pagamento mensal somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 

servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e deverá vir acompanhada de comprovante 

de regularidade (certidão negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 

1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários; e 

1.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  

17.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico nº 031/2020, a Prefeitura poderá garantida 

a prévia defesa, aplicar aos licitantes as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante 

legal da contratada, estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Secretaria de Administração e Finanças; 

II - Multa de 05% sobre o material não entregue para o caso de atraso injustificável; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV – Multa de 15% sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total e 10% no caso de inexecução parcial, 

as quais serão apuradas proporcionalmente aos prejuízos causados a contratante. 

17.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
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4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais; 

17.3. As sanções previstas no inciso I poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II”, “III” e “IV”, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

17.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, se for o caso, além da perda desta, responderá 

a empresa responsável pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura 

Municipal ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

17.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de prestadores da entidade contratante 

e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei n.º 8.666/93. 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

2. A rescisão deste 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 n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 

CONTRATANTE; ou 

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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico Nº 031/2020, e aos termos das propostas da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da comarca de AUGUSTO CORRÊA, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Augusto Corrêa/PA, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ(MF) 12.381.567/0001-34 

CONTRATANTE 
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EVENTUAL LIVE MARKETING  

DIRETO EIRELI 

CNPJ 04.433.214/0001-02 

CONTRATADO(A) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.______________________  

 

 

2.______________________ 
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