ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA
(ART. 24, inc. V, da Lei Federal 8.666/93)

Cametá, 05 de maio de 2020.
Ao Senhor
Prefeito Municipal de Cametá
Nesta,
Senhor Prefeito,
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Cametá/Pa, instituída pela Portaria nº 029/2020, vem apresentar JUSTIFICATIVA
de dispensa de licitação para a AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO (SACO DE
25KG). Informamos que, na legislação vigente, existe a possibilidade da
contratação direta, conforme justificativas elencadas a seguir:
1 – DA CONTRATAÇÃO DIRETA
O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os
preceitos de contratação direta pela administração Pública, determina que eventos
dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em
algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de “dispensa de
licitação” (art. 24) e “inexigibilidade de licitação” (art. 25).
Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja
enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados.
2CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO:
A Lei no 8.666/93, art. 24, inciso V, dispõe, "in verbis":
“V - quando não acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;”
Conforme orientação do Tribunal de Contas da União, a licitação não é mera
formalidade burocrática, visto que é fundada em princípios maiores, quais sejam a
isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em condições excepcionais,
com base no princípio da eficiência, a lei prevê a possibilidade da dispensa da
licitação. Veja-se:
“ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN.
AROLDO CEDRAZ:
12. A obrigação de licitar não é mera formalidade
burocrática, decorrente apenas de preceitos legais.
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Ela se funda em dois princípios maiores: os da isonomia e
da impessoalidade, que asseguram a todos os que
desejam contratar com a administração a possibilidade de
competir com outros interessados em fazê-lo, e da
eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa
para a administração.
13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas
apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal,
quando bem conduzida, visa - e permite - a obtenção de
ganhos para a administração. E quando a possibilidade
de prejuízos existe, a própria lei, novamente com base
no princípio da eficiência, prevê os casos em que o
certame licitatório pode ser dispensado.”
Ilustrativamente, o Prof. Marçal Justen Filho elenca os quatro requisitos
legitimadores para esta contratação direta (art. 24, V), os quais coincidem com
aqueles arrolados no Manual do Tribunal de Contas da União:
a. Realização de licitação anterior, concluída infrutiferamente;
b. Ausência de interessados em participar da licitação anterior, o que provocou
a frustração da disputa;
c. Risco de prejuízos para a Administração, se o processo licitatório vier a ser
repetido;
d. Manutenção das condições idênticas àquelas da licitação anterior.
3 – LICITAÇÃO DESERTA:
LICITAÇÃO DESERTA: é quando a licitação é convocada e não aparece nenhum
interessado.
 Nesse caso, torna-se DISPENSÁVEL a licitação e a administração pública
pode contratar diretamente, se demonstrar motivadamente a existência de
prejuízo na realização de nova licitação, bem como, desde que sejam
mantidas as condições constantes do instrumento convocatório.
 Não existe limite de valor do contrato para que se decida pela contratação
direta em razão da licitação deserta.
4 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/LICITAÇÃO FRACASSADA:
Segundo a Lei de Licitações de nº 8666/93, a licitação DESERTA é aquela em que
não há interessados no processo licitatório. Entretanto, para caracterizar uma
licitação fracassada é preciso se atentar para o caso real frente ao que estabelece o
já mencionado art. 24, inciso V da lei 8.666/93.
Assim, é possível fazer a contratação direta, porque o que está em jogo é a
necessidade da Administração atender a um dado interesse público. Logo, sendo
porque foi DESERTA, a Administração permanece com a necessidade precisando
resolvê-la.
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Portanto, com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº. 8.666/93, nas hipóteses em
que a licitação for declarada DESERTA, desde que preenchidos os requisitos legais,
especialmente em vista do pressuposto que orienta essa hipótese legal de dispensa
de licitação.
Destarte, resta clara, portanto, a necessidade da contratação de empresa para a
FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (SACO DE 25KG), por parte da Prefeitura
Municipal de Cametá, por serem de extrema relevância pública, em caráter de
urgência e decorrente diretas das obrigações do Município para com seus
cidadãos. Não se pode, ainda, olvidar o interesse público presente na contratação,
que, de resto, sempre deve ser o interesse buscado pelo Estado.
É certo que os atos administrativos se regem pelos Princípios da Administração
Pública, todavia sempre motivados pelo interesse público. Então, só pode a
Administração contratar se restar presente o interesse público nessa contratação.
Assim, devemos, ainda, encarar a questão da pretendida contratação em dois
pontos básicos e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse
público e visar à realização do bem comum. E, neste caso, por existir uma grande
demanda de correção de vias públicas através dos serviços de “tapa buraco”
realizados por esta administração, indubitavelmente, há a necessidade da referida
contratação.
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos:
"Pode a Administração necessitar promover a
contratação direta, hipótese restrita, ditada pelo interesse
público." (in Fernandes,
Jorge Ulisses Jacoby.
Contratação Direta Sem Licitação. Brasília Jurídica .)
Perlustrando Marçal Justen Filho, resta claro o interesse público na contratação ora
pretendida. Veja-se:
"A contratação administrativa pressupõe atendimento ao
interesse público. Isso significa que a ausência da
contratação representaria um prejuízo para o bem
público. Se inexistisse um interesse público em risco,
nem caberia intervenção do Estado. A atividade pública
não pode ser suprimida ou diferida para o futuro. Afinal,
essas são características inerentes à Administração
Pública.” (ob. cit.).
E, complementando, assevera:
"Na generalidade dos casos em que o Estado dispõe-se a
contratar, é motivado a atuar para evitar dano potencial."
(ob. cit.).
5 - OBSERVAÇÕES:
Sabe-se que a Prefeitura Municipal de Cametá, por força da sua natureza jurídica,
se sujeita ao Estatuto das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza recursos
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provenientes da Fazenda Pública.
É bem de perceber, todavia, que nem sempre é possível instaurar-se um
procedimento licitatório, ou que, ainda que instaurado, a sua conclusão demanda
tempo, outrossim cabe aqui salientar que foi instaurado 02 (dois) processo
administrativo/licitatório para aquisição do objeto desta dispensa – AQUISIÇÃO DE
ASFALTO FRIO (SACO DE 25KG), ambos declarados DESERTOS, conforme atas
nos autos deste processo.
A regra é licitar, no entanto, a Lei no 8.666/93 excepciona casos em que esta é
dispensável, dispensada ou inexigível.
A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação,
poderá a Administração deixar de fazê-la em razão do interesse do serviço. Tratase, portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens
jurídicos a serem protegidos.
Em primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados,
situação fática que, indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e
realização dos serviços que precisam deste produto, e afeta o atendimento a
população.
Assim, a Prefeitura Municipal de Cametá, no desenvolvimento de seus objetivos
sociais, tentando minimizar os problemas internos e resgatando a dignidade, a
otimização do direito de ir e vim dos seus munícipes, vem implementando ações
que objetivam a potencialização do dever da mesma de promover um melhor
atendimento público, que é um dos objetivos principais do sistema de Governo
Municipal atual.
6 – JUSTIFICATIVAS (Art. 26):
I
- Razão da Escolha do Executante
A escolha da Empresa PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EIRELI- CNPJ 21.418.672/0001-21, não foi contingencial, resultou
do interesse da mesma em fornecer o produto, a mesma apresentou proposta em
conformidade com o que determina o art 48 da lei 8.666/93, conforme documento
posto aos autos deste processo.
II – Justificativa do Preço
Conforme se pode constatar, pelas propostas apresentadas pela Empresa PAVFRIO
PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ
21.418.672/0001-21, verifica-se facilmente serem estes compatíveis com os preços
de referência postos nos editais, conforme cotações constantes no processo
principal e juntadas cópias aos autos desta dispensa.
III – DA DECISÃO
Considerando, a impessoalidade da Administração, a mesma não pode esquivar-se
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do seu dever de ordenar a situação dar continuidade na aquisição deste produto,
sob pena de omissão de seu dever de dar melhores condições aos munícipes.
"Ex positis", é que entendemos ser dispensada a licitação, pois caracterizada a
necessidade da administração em adquirir este produto e que um novo
procedimento licitatório levará tempo e poderá trazer “Risco de prejuízos para a
Administração, se o processo licitatório vier a ser repetido” novamente.
ALEXANDRE LUIS
DA CRUZ
MEDEIROS:5201531
9204
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.009/2020, CELEBRADA ENTRE A
PREFEITURA DE CAMETÁ/GABIMNETE DO PREFEITO E A PAVFRIO
PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI- CNPJ
21.418.672/0001-21, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO ASFALTO FRIO (SACO DE 25KG), NA
FORMA ABAIXO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-GABINETE DO PREFEITO, órgão
municipal, sediada a XXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXX, CEP 68.400000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário
Municipal de XXXX, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, e
RG XXXXXXXX/XX-XX e a EMPRESA PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, sediada à xxxxxxxx, nº 000, Bairro: xxxx– xxxxxx,
Inscrita no CNPJ sob nº 21.418.672/0001-21, Inscrição Estadual nº 00.000.000-0,
neste ato representado por xxxxxxxxxxx, portador do RG sob nº xxxxx SSP/Pa, e do
CPF sob nº 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista
o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação 00.009/2020, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO ASFALTO FRIO (SACO DE 25KG),
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a Dispensa de Licitação 00.009/2020,
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
DESCRIÇÃO/
IT
MARCA
UND
QUANT
R$ UNT R$ GLO
ESPECIFICAÇÃO
1
2
3
VALOR TOTAL
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2.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de
Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 31 de
dezembro de 2020, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
Nota Explicativa: Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o
exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. Atente-se, ainda,
que os prazos utilizados no contrato deverão estar em harmonia com aqueles
estipulados no Edital.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ................................
(...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: xx – SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx
FONTE DE RECURSOS: xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx
5.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
podendo ser realizado de forma parcelada, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo
contratado.
5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos/serviços efetivamente
entregues.
5.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento,
mesmo se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, na
Comissão Permanente de Licitação
Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará.
Email: cpl.pmcameta@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão
contratual.
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
5.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
5.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.6. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =
0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
360
6.
CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO DE PREÇOS NA ATA
6.1. As regras acerca da revisão/reequilíbrio econômico – financeiro, tem fulcro
legal no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93 e artigos 17.18 e 19 do Decreto Federal nº.
7892/13;
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
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6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.
7.
7.1.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.
CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
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9.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Servidor designado
pela CONTRATANTE.
9.2. Fica designado o servidor xxxxxxxxxxxxxxxx, matrícula nº 00, para ser fiscal
do contrato (s) vinculado (s) ao Dispensa de Licitação 00.009/2020, celebrado com a
empresa xxxxxxxxxxxxx, CNPJ: XXXXXXXXXXX, para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO ASFALTO FRIO (SACO DE
25KG).
10.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATADA:
10.1.1.
Entregar os produtos conforme posto abaixo:
a)
Entrega em parcelas, de acordo com a solicitação do GABINETE DO
PREFEITO/SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, TRANSPORTES E OBRAS,
tendo a contratada o prazo de 10 (dez) dias para entregar o produto solicitado, a
contar do recebimento da solicitação da contratante.
b)
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à
entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
c)
Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48
(quarenta e oito horas) dos produtos solicitados, sem prejuízo das sanções
previstas.
d)
A entrega dos produtos solicitados deverá ser realizada impreterivelmente de
2ª-feira à 6ª- feira, das 8:00 às 12:00 horas, excetuando-se as entregas nas
sextas-feiras e em vésperas de feriados;
e)
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
f)
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
g)
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
h)
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
i)
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
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j)
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
10.1.2.
A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de
habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.
10.2. As obrigações da CONTRATANTE:
10.2.1.
Efetuar o pagamento pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
podendo ser realizado de forma parcelada, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo
contratado.
10.2.2.
receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
10.2.3.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de
Referencia e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.2.4.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
10.2.5.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
10.2.6.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referencia e
seus anexos;
19.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa
de mora.
11.1.1.
A multa a que alude o item 11.1 não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei.
11.1.2.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do respectivo contratado.
11.1.3.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
11.2.1.
advertência;
11.2.2.
multa, na forma prevista no instrumento convocatório, conforme dito
abaixo;
k)
Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
l)
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
m)
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
11.2.3.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
11.2.4.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
11.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
11.4. As sanções previstas nos itens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato poderão
ser aplicadas juntamente com a do item 11.2.2, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. A sanção estabelecida no item 11.2.4 deste contrato é de competência
exclusiva do Ordenador de Despesas, conforme o caso, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
12.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1.
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência;
12.1.2.
Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
12.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2.
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3.
Indenizações e multas.
13.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1.
caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2.
interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos
termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de
fornecimento.
15.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

Comissão Permanente de Licitação
Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará.
Email: cpl.pmcameta@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Cametá para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.
Cametá, ........... de ........................................ de 2020.

_______________________________________
XXXXXXXXXXXX
CPF nº. XXXXXXXXXXXX
CI nº. XXXXX/XX-XX
CONTRATANTE

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº.XXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1- _______________________________
2- _______________________________
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