
Estado do Pará 
OVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

5r  0w~ 11  
CONTRATO N° 20180113 

O Município de ACARA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, 
localizado na Av. Governador Feman'do Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11 750 869/0001 -70, 
representado pela Sra. AMANDA OLItEIRA  E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, residente na RODOVIA PA-
252, KM 05, portadora do CPF no 742 904 872-20 e, de outro lado C S LIMA COM E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ(MF) CNPJ 08 382 477/0001-90, estabelecida na Rua Padre Saturnrno Cunha, n° 390-A, São Sebastião, Mãe do 
Rio-PA, CEP 68675-000, doravante den;minada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por SERGIO 
ROBERTO LIMADA CRUZ residente na Rua Padre Saturnino Cunha, ri' 386, São Sebastião, Mãe do Rio-PA, CEP 
68675-000, portador do CPF 392.749.262-00, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si 
justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-210801 
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei n° 8 666/93 e alterações posteriores, mediante as Clausulas que se seguem 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJE O 

1 O presente Contrato tem corno objeto a Reforma das Unidades basicas de Saude das Comunidades 
Baiaqu ti-a, Gempauba, Itacoã-Mirim; São Domingos e Acara-açu, no municipio de Acara/PA .  

CLAUSJLA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1 Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA. ÕE;PREÇOS n°2/2018-210801, partes integrantes deste Contrato: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

L.Ova!çrtotal deste Co:itratc &•de R$ 192.799,70 (cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos), discnminaec le acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma 
físico-finaqceiro apresentados pel't C( 'N 'RATADA 

CLAUSULA QUARTA - DO Pk410 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os serviços deverão ser exe itado0 de acordo com o prazo estabelecido na clausula oitava, contados a 
partir da ordem de serviço emitida p 'a CONTRATANTE .  

1.1 - O prazo para inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONI 'ATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2 O praz de garantia dos serviços devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente 

CLÁUSULA ÕTJINTA - DO AMPARO LEGAL 

1 A layratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-210801 

2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no preceso 
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licitatorio n° 2/2018-210801, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1 °,inciso 1, da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

1 Será exigida da CONTRATADA a apresentação a Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis,, conta4os 4a data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco pó ce$o) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades 

1 1 - caução em dinheiro ou títulos da divida publica, 

1.1)1 (- a aiktia  em •apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da Caí 'r1  

1.2 -segiiro-guraptia, 
1.3 - fiança btcrna 

2 No caso de rescilsão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, alem de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na li 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ¶XECUÇÃO  DO CONTRATO 

1. A execução destç Contrato, bm como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contr4tuais e 
pelos preceitos de direito p\iblo, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, ia forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal 

CLÁUSULA OITAVA - DA ENCI A E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Con to terj inicio em 18 de Setembro de 2018 e o termino em 31 de Dezembro de 2018, 
,_endo inicio e vencimento em di e exp diente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLAUSULA NONA - DOS EN ARG S DO CONTRATANTE 

1 Caberá a CONTRATTE 

1 1 - permitir'1 vre acosso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação, 

1.2 - prestar a nfonn ções e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONT 1APA 

13 - acompan, e c lizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto forma1me des;nda, 

14 - autoriz4 	iai5qpe serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, 

 
ri 	r' of a iento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
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b) se 
e) ta; 
d) in 
e) ya 
1) 

 

vai 
g) au 

- manter 

13-manter 
mediatamente qualquer uni 

CONTRATANTE; 

1.4 - respon 
terceiros, :decorr entes de sua 
essa responsabilidade a fiscali 

o 	o 

~9V4~=O MUNICIPAL DE ACARÁ 
MUNICIPAL DE SAUDE 

Rica 

ACARÁ, desde que comprovada a nce 

1. 5 - rejeitar qualquer 
passadas pela CONTRATANTE (u 
PREÇOS n°2/2018-210801, 

1.6 - solicitar que ej 
Anexos do Edital da TOMAD4 IDER1 

1.7 - atest4r as pota lis 
da CONTRATANTE, especiamete 

CLAUSULA DECIMA - Dq$ NC 

1 Caberá a CONTRT1DA 
n°2/2018 7210801 

1 1 - ser responsavel, 
dos serviços objeto deste coitrato, t4i 

deles; 

viço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 

D o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
n°2/2018-210801; 

as correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
para esse fim. 

DA CONTRATADA 

dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

e contribuições; 

e; e 
.6 pi ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, 

eiL regados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE porem, sem 
00 0, 

a, 	seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
qu eia  considerado inconveniente a boa ordem e as nonnas disciplinares da 

anos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a 
o o, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 

ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, 

por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
hair rido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços, 

econente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
4s pu1»o  recinto da CONTRATANTE, 

total responsabilidade responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
aturas da obra a executar; 
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1.8 - verificar e compara todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de blhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
CONTRATANTE, de forma a ev itar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 - reparar, corrigir remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verilicarejn vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 cinco,ias ou  no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

proxidcnci:a', pol conta própria, toda a sinalização qecessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipq (te ciden 

1. li - fornece; i ris la!açõs adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

1. 1,,2 - instalar urna p1  de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente: 

.13 - remover o entulho e iodos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 	1 

1. 14 - prestar a garantia ciii relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1 °  do art. 56 da Lei rl 8.60/9 

Lii -  permLir, aos técniços da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas instalaçõc', e a Lodos os locais onde èLiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

16 - conlunieai -  .': Adiuinitracào da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esciareemieios que julgar necessário; 

11 .17 - respons;tbd izar_se pela construção, operação, manutenãp p segurança do canteiro de obras, 
r-vigilância,, organização e liinut1 nç te do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

provisórias, necessárias, eonlorrne prev to nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2'201S-210801: 1 

1• 

1 .1 S - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição & equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTILATAN l'E e p1os atrasos a arreLados por esta rejeição; 

1.19 - responsabilizar-st por Lodo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou ,iro as nectrários.  inclusive os mal executados; 

1.20 - providenciar. ds!.  suas expensas, atestado de similridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instiLwçôes 011 fiur4clações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas eonsflntes & Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-210801, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE j eeessãrio; 

1.21 - exigir de seus su contr-nados, se for o caso, cópia daART dos serviços a serem realzados, 
apresentando-a à Unidade de nscauzaçdt da CONTRATANTE, quando solicitado; 
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1.22 - respoi 

obrigando-se a :  prestar assist 
trabalhos; 

sablllzav-9 pela. perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
nia1  ê 	tecçi1ca e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 

rtxição da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
jPLtcidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 

n'tu mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
nta Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 —  duruue e ' 	de garantia de que tratam os itens 1.24 e sesta Cláusula, a CONTRATADA 
,rleverá, sob pena de ser inc&tia: uç 1  'cbd.tro de empresas suspensas de partcipar em licitação realizada pelo 

JONTRATANTl:mendei-  aos cfritdJs da CONTRATANTE no pral makiiio  de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial e  

l .2ó - manter, di!leda a execução dos serviços de rethrma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas a condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-1001 - 

2. Caberá ainda, r (.UNTFATAQÀ. como parte de suas obrigações: 

2.1 - ef:'rua-' o ycgstrq deste Contrato no Conselho Regional dc Engenharia, Arquitetura e Agrõnomia 
- CREA, em cumprimento ao tfosLu'tir Lei n°6.496, de 07.12.77; 

2.2 -- indeniza,4 I;stavrar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

2.3 - reinanejar ç.aiquwredes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

2.4 - cumprir ...ua umq da: normas regulamcntadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

.±LÁUSUIJA DÉCIMA P141 \IEWf% -- Ii %S OFU4IGAÇÕES SQCIAIS. COlER& 1AIS E FISCAIS 

1. A CONTRATADA ckbe á. -atida: 

1.1 assumir a bsonabilidade por todos os encargos previdencirios e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabathist ?ITt  vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vinculo en'prçgai cio com a CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, th?nl éIÚ a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelepidas na 
legislação especifica de acide-t" d trabalho. quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e lo desempenho dos serviços ou cm conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE: 

1.3 - assumir thkio' is encargos de possível demanda trabalhista, civil cu penal, relacionados à 
execução dos serviços. origina, ibhi JW ouvinculada por prevenção, conexão ou tontiiiéncia. e 
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14 - assumir, ainda, a rsponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato..  

2. A inadimplência da CJNTRA1' DÀ, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade prJ seu pagainelito à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, r azão pela qual t (V\ 1 RAIADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade ativa 

a ou passiva. com  CONTRATA TU 
I r  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA oh:ervar, também, o seguinte: 

1.1 - é ex]ites';a,1cffl. proibida a contratação de servidor, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a 

vnnpia  kie te contrato; 

1.2 - é expressa ileI1  proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Adniivistraçào da CONTRATANTE; e 

12 - é vedada asuhcontrataçàu total dos serviços objeto deste Contrato; 

1.3. 	sut'contrataeão parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRAi A'.TE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

1. Caberá à CONTR.VÍAD,\ providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART relativa 	 serviços LRh sL Iço' ob1 tu da pi s ente licitação, de acordo com a legislação vigente 

2. O responszhel técnico pIns serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTR ATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS n° 

t2/201 8-210801. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante o período de vigência deste Coutrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto mjituída, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-la e suhsidi1i-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- 
Financeiro: e 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento. -  

2.

 

Além do acompanhamenro e da ltsealização dos serviços o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda. susutr qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
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tis- 

3 A CONTRATADA deyera indicar preposto, a ser submetido a aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o penodijde vigência deste Contrato, para representa-la sempre que for necessário.  

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Adminis1traç.q da CONTRATANTE, que na do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representa-la semççe qu da  pecessario 

5 O representante da C ONTIpk FANTF anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços menc 9iiaqos, rterminando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 
observados. . 1; 

ue ultrapassarem a competência 	representante da CONTRATANTE 
Os,  

,Ê RECEBIMENTO 

 hábil para a adoção das medidas convenientes.  

9iJ !4.ECEBIMENTO 

9ï° deste contrato será recebido provisomente pela Administração do 
irç?un stanciado, assinado pelas partes, no 'prazo de ate 10 (dez) dias úteis 

44,escrita encaminhada pela CONTRATADA  à CONTRATANTE. 

objeto deste contrato será efctua10 por Comissão designada pela autoridade 
diàdo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 

a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
8:666/93. 

.do concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

DOS SERVIÇOS 

referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
ado para esse fim. 

SA 

s objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
[cio 2018 Projeto .2201.103010002.1.040 Construção,Reforma e 
sificação econômica 4.4.90.5 1.00 Obras e instalações, Subelemento 

6. As decisões e 
r4everão ser solicitadas a seus si 

CLÁUSULA DÉCIMA QUIS 

L. .Após concluído, • 
CONTRATANTE,. mediante 11 

contados do recebimento da cor 

2 O reçebimento defi 
competente, mediante termo 
dias úteis, necessário a obse 
observado , o disposto no art. 6, 

3 Os serviços somente,  
as obrigações assumidas pela O' 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXT 

1–A atestação das nbt 
Jaberá ao CONTRATANTE ou 

CLAUSULA DÉCIMA SFTU 

1 A despesa com a CX 

esta a cargo da dotação cri 
Ampliação de Unidade de Sanc 
449051 99, no valor de R$ 19 

1,1 -  A despes 
prevista para atendimento dess? 

CLAUSULA DÉCIMA øn4'- $$PAGAMENT0 

1 Obedecido o Crono rana F1:.iço-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos execu .do '  S. cra vez medidos os serviços pela fiscal zação, a CONTRATADA apresentará 
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os subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 



/faturas deverão ser emitidas 
e pagamento, até o dia 22 de ca,  

ibuição previdenciária no prazo 
? 9.876/99. 

as notas fiscais/faturas 
será imputado à CO] 

itr*ues pela CONTRATADA à 
forma a garantir o recolhimento 

Ice  na alínea "b', inciso I, artigo 

e cJntregues à CONTRATANTE em 
pagamento dos eventuais encargos 

• dos serviços somente poderá 	após .a apresentação da nota 
lo, conforme disposto no art. 	n° 8.666/93, e verificação da 
guridade Social - CND e ao F 

	
bi de rantia por Tempo de Serviço - 

Estado do Pará 
pOVERNO MUNICIPAL DE ACAJtÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

èpaidação e pagamento da despesa p10  CONTRATANTE, mediante ordem 
i cheque nominal ao credor no prazo 	10 (dez) dias contados da apresentação 

os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

tuadas pela fiscalização, obedecendo-se oseguinte: 

'tente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
zadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
or base as especificações e os desenhos do projeto; 

dos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
Técnico, o qual ficara com uma 

s deverão ser solicitadas pela COf'gÍR41IADA até o 3 0  (terceiro) dia útil 
(dois) dias úteis para executar a éiião 

;ação e no exclusivo interesse da IbNtRATANTE, as medições poderão 
quipamentos fornecidos e deposi4'os no canteiro da obra. Neste caso, o 
de pagamento será o custo dos*teriais e equipamentos constante das 
Ias pela CONTRATADA: 

por custo a cotação de preço 	pela CONTRATADA na 
menos o BDI contratual; e 

tivo aos materiais e equiparneni 	ainda, a parcela dos serviços 
serão, pagos após a efetiva e comi 	ição dos materiais e instalação 

nota fiscal/fatura de serviço para 
bancária creditada em conta cq4i'epte 
dos documentos na CONTRATjJ[TI 

11 - Somente serão  
• 	1,2- asmediçõ 

1.2.1 
feitas as medições pela Comi 
executados e por ela aprovados 

i.2.2t 
(nadasconi oDe acordo do11 

1.2.3 
do mês subsequente e a fiscaliz 

1.3 - A critérjc 
ser feitas considerando-se os 
valor a ser levado em conta 
composições depostos unitário 

TOMADA LE PREÇOS n' 2/2 

1.12- 
 à mão-de-obra e respe 

dos equipamentos.,» 

1.4 - as not 
flCONTRATANTE, para fins de 

das importâncias, rendas relatn 
30, da Lei ri' 8.212/91, alterada 

1.4.1 
data posterior a indicada rio ii 
moratorios decorrentes 

1 5 - O pagam 
fiscal/fatura atestada por serv 
regularidade dá CÚNTRATAL 
CRF. 

2 O pagamento da pri 
dos seguintes documentos 

fiscal somente poderá 	rer, se a 
	dos comprovantes 

2.1 - Registro c 



o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
S fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
S e aceitas. 

duzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
nos termos deste Contrato. 

à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
e direito a alteração de preços, çompensação financeira ou aplicação de 

de pagamento, desde que a E 
que o índice de compensação 

dente ao efetivo adimplement 

ADA não tenha concorrido de 
devida pela CONTRATANTE, 

ela, será calculada mediante a 

Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

22- Matricula da obra go nss, e 
S- Relação dqs Et Pados - RE. 

3. A CONTRATANTE teseva 
executados, os equipamentos 94 05 inatç 
de acordo com as especificaçõesj preeni 

4 A CONTRATANTd pqc1a 
indenizações devidas pela CONTRATA' 

S. Nenhum pagamento será e çtu 
financeira e previdenciaria, sem que s 
penalidade à CONTRATANTE 

6. Nos casos de even4ajs aça 
alguma forma para tanto, fica 	 te algum  
entre a data acima refenda 

e,
coís 

aplicação da seguinte formulad 

EM 1 x N x VP 

Onde.. 	« 

EM = Encargos moratorlos, 
N = Numero de dias entre a da 
VP = Valor da parcela a ser pa 

1 = taxa de connensaeão finan 

prevsta para o pagamento e a do efetivo pagamento; ii 
4ira = 0,00016438, assim apurado: 

I=(Tx/160)LI=(6/100) 	0,000 1643 8 
-- 

365 	365 

e 

TX = Percentual ,da taxa anual 

6.1-A compe 
da ocorrência. 

Contrato 
haja interesse da:.Administn 
este Contrato.... 

CLÁUSULA %ICÉSIMA 

1. No interesse da A 

ação financeira prevista nesta Clausula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 

A ALTERAÇÃO  DO CONTRATO 

p!oderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 

TO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato .p, derá ser 
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aumentado ou suprimido ate o 
e 2°, da Lei n°8.666/93. 

Li - A COM 
supressões que se fizerem necc 

1.2- nenhum u 

riite 

1.3 - nenhuma suprcs 
supressões resultantes do acordo :iehr 

2. Em caso de supressão

1b,11 

qe 
dos trabalhos, estes deverão Srj 

( uonetariamente corrigidos. oo 
desde que regularmente comp  rol  j 

CLAUSULA VIGESIMA Pfl  

1. O atraso injustiflcaÉ 
Contrato sujeitará a CONTRA 
valor total deste Contrato, até 
comunicada oficialmente. 

2; Pela inexecução tot 
defesa, aplicar à : ÇNTRATA) 

2.1 - advertêni 

Estado doPará 
WERNO MUNICIPAL DE ACARA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

5% (vinte e cinco por cento), confcr; rne disposto no artigo 65, parágrafos 1° 

fica obrigada a aceitar nas mesma 
' 

8 condições licitadas os acréscimos ou 
o limite ora previsto, calculado sobe o valor contratado; e 

)derá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
entre as partes. 

4s, se a CONTRATA já houver'Adquirido os materiais e posto no local 
CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

T indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

PENALIDADES 

dos serviços ou o descumpriniento das obrigações estabelecidas neste 
:de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, urna vez 

do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
dias, contados da comunicação oficial; 

de participar em licitação ç impedimento de contratar com a 
de até 2 (dois) anos; 

teidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria 

será concedida sempre que a CONTRA[ADA ressarcir a Administração 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

rincipalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 

o da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 

ão da obra, em relação ao prazo proposto  e aceito; 

[rie o dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 
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multa di 
Contrato, recolhida no prazo di 

2 3 	suspen 
Administração da CONTRATJ 

2.4 - declaraç 
perdurarem os .motivos detei 
autoridade que aplicou a penc 
pelos prejuizos resultantes e ai 

1 Pelos motivos que 
item anterior: 

3.1 - pela não 
Cláusula Sexta; 

3.2-pelo atra 

3.3 - pelo não 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 A' FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 - 

3.4 - pela recusa em sl.intituir qualquer material defeituoso e regado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se  orrer no prazo máximo 4d 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização. contado da data da rejeição; e 

3.5 - pela recusa em rÍzer qualquer serviço que viera ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo máximo de 5hciuco  dias, ou no prazo para tanto estabelecid l  pela fiscalização, contado da data de 
rejeição. 

3.6 - pelo dLL ii 'ipi imLn o (te alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4. Além das penalidade cir4las a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
Co Cadastro de Fornecedores da 619I'jTkAiA\Tr. e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 

da Lei n°.66693. 	 . 

5. Comprovado o inipedmento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
1 Administração da ONTRAT \NTE, .m relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta da penalidades mencionadas. 

6 As sanços de ut'\tlteilLl i 	pensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração u C( A T R \t '  

sL
V\TE, e declaração de imdonetdade para licitar ou contratar, com a 

Administração Pública poderio Wel
r apticadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

Ill pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA VJGÉSIMA SLGt'NJ) S. - DA RESCISÃO 

1.'A inexecução total ou rai':ia1 »sie Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 17 a 80 
da Lei d, ,8.666/93.,  

LI - Os casos de resci'ào contratual deverão ser termalmente motivados nos autos do processo, 
.(ssegurado o contraditório e a ampla defz sa. 

1 A re.eiso deste Contrato podciá ser: 

2.1 - determiiiida' por ito unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos Í a MI e NVíI do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA:  com a 
antecedência mínima de 30 (tinta) dias: 

amigável! O; acor ho entre as partes, reduzida a termo nu processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administt.fço da C )NTRATANTE; e 

2.3 - judici2l.nps termcs da legislação vigente sobre a matéria. 

3. Arescisüo administraiiva 011 amigável deverá ser precedida de autorização escrita e ftndamenada da 
autoridade conipetente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 4 '" 

F1:\no MUNICIPAl. DE SAUDE 	
«f n .  .. - •1 

1. As dúvidas e ou omissões, çjiveuIi.jra existentes nus Especificações; constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2.2018-210801, serão resoi\ idas pela CONTRATANTE. 

2. Iodos os trabalhos de ern çer executado9  por inn Ac-.6, a 1u115ç4a. h-,-ndo a CONTI-ATADA etdr 
ciente das normas técnicas tia ,\BNf c'ircspondenics a cada serviços constantes das Especificações. 

3. A CONTRATADA ficará c.brgada .3 executar fiel, ente os serviços programados nas especificaçàes, não 
se admitindo modificações sem i prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -;9A VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato tic1 vinculad, jios termos da TOMADA DE PREÇOS n. "  2/2018-210801, enia realização 
1 ecorre da autorização da CONTRAI ANTE, constante do processo licitauSrio n. 2:2018-210801. e aos Lermos das 
propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - UQ FORO 

1. As questões decorrenLes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
adminisualivamente, serào procRssadas na Comarca do Mtinicípio de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que sela, salvd nos casos previstos no art. 102. iflCISO 1, alínea 9d' da Constituição Federal, 

2. E. para firmeza L valiUade o'lique foi pactuado, lavrou-se o presente Comiam em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só •t'eitd as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes. 
CONTRATANTE e CONTRA FA.l\ :v,eI:1: testemunhas abaixo. 

PCARÁ-PA, cm 18 de Setembro (e 201 

FUNDO MLNICIP.'\I DLS.\1DU 
C?'PJ(\'IF) 11 .750.869/000 t-70 

CONTRATANTE 

-. 

S L i, r7CObl ELRV1ÇOS L[1)A 
,.tT\i'l 08)82.477.t)00l -90 

' 	CbØRAl'ADO(A) 

Testemunhas: 
2.__ 
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