
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE 1 ¡ 1NUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁ4CA-FUNDES 

ANEXO - MINUTA DE CONTRATO 

0 Município de ACARÁ, através da(o) F'UN1)O DE MANUT. E DES. DA P,DUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, neste 
ato denominado CONTRATANTE, localizado na Tv. São José n°  120, inscrito no CNPJ (ME) sob o n° 
05.196.548/0001-72, representado pelo(a) Sr (a) AMANDA OLIVEIRA. E SILVA, e, de outro lado a 

inscrita no . CNPJ (MF) sob o n° 	 estabelecida na 
doravante denominada simplesmente CONTRA1FADA, neste ato representada por 
de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por têm entre si justo e as c:nçado, 

e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502 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 Cláusulas que se seguem:', 

GLAUSULA.PRIMEIRA - DO OBJE'( O 

l; O presente Contrato tem corro objeto a Construção da EMEF 20 de Março e Amplição das F.MEFs: 
Ronaldo Passarinho; Castelo Branco; Geraldo Jose de Lima; Sitio Novo e Ururmre. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações- descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, partes integrantes deste Contrato, ,  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1. 0 valor total deste Contrato e de R$ ......... 	( 	 ... ........:), discriminado de acordo 
com a p'anilha integrante da proposta de preços e o cronograma fïsico-finance ïo.apresentados,pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUART 4- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados até 31 de Dezembro de.2018. 

1.1.- O prazo para inicio dos serviços será de até 5 (cinco) d as, contados do recebimento du Ordem 
de Serviço, expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo :com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2. O prazo 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 QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrsto decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, 

". Os serviços foram adjudicadas em favor da CONTRATADA, co,iforme despacho exarado no processo 
licitatório n° 2/2018-100502, tomando c;mo base ,o disposto no artigo 45, pari grafo 1 °,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSflCA-FUNDEB 

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

1.1 - caução em drnheiro ou títulos da divida publica, 

1.1.1 - a gararti a em apreço, quando em dinheiro, devera ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE- 

1.2 - seguro-garantia, 

13 - fiança bancaria 
:; H. 	 .H 	.... 	.... 	.•.. 	... 

2 No caso de rescisão 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 ptnalidades previstas na lei 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e 
pelos preceitos de direito publico, 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° 8;666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Contrato ter início a partir da data de sua assi 
Ê 
 tura e vigera ate 31 de Dezen 'bro de 

2018, tendo inicio e vencimento em dia ce expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLAUSULA NONA - DOS ENCARG S DO CONTRATANTE 

1 Cabera a CONTRATANTE 
ë 

1.1 - permitir o livre ace so dos empregados da CONTRATAbA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação, 

1.2 - piestar asmformaões e os esclarecimentos que veuliam a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA, 

.1 .3 acompanhar e fisca izar o andamento dos serviços de rt forma e adequação, por mntermredio da 
Comissão para tanto formalmente desiguada, 

1,4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste, contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orçaento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA, desde que comprovada a neces 'riade deles, 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente pu em desacordo com as orientações 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MANIJT E DES. DA EDUCAÇÃO sÁ' (CA-FUNDEB 

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos kAnexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS ri, 2/2018-100502; 

1.6 - solicitar que seja rffçito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PRf (,,OS no 2/2018-100502, 

1 7 - atestar as nota fiscal/faturas corresponden 1.es  e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim 

CLÁUSULA DECIMA - DOS ENCARjOOS DA CONTRATADA 

1 Caberá a CONTRATADA, aitn dos encargos previstos nos Anexo do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n'2/201.8-100502:  

1 1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais crnio 

a) salários, 
b) seguros de acdente, 
c) taxas, impostos e contribuições, 
d) indenizações 
e) vales-refeição, 
f) vales-transponc, e 
g) outras que poi ventura venham a ser criadas e exigi 4as pelo Governo, 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem 
qualquer vinculo empregaticio com o or 

11.3  - manter, ainda, o31  seus empregados Identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles queeja considerado inconveniente a 1io ordem e as normas disciplinares da 
CONTRATANTE, 

II 
1 4 - responder pelos anos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou d o quando da execução da reforma e idequação, não excluindo ou reduzindo 
essa iresponsabilidade a fiscalização ou companliamento pela CONTRATANTE; 

1 5 - responder, tambeipor quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham' do ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços, 

1.6 - arcar com despesa 'II  corrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na execução dos serviços oi o recinto da CONTRATANTE, 

L1 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução  do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as truturas da obra a executar; 

1.8 - verificar e comparar t'xlos os desenhos fornecidos para ewcução dos serviços 

a) no caso de fal' s, erros, discrepâncias ou omissõçi, bem, ainda, transgressões as Normas 
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Estado do Para 
6 VERNO MUNICIPAL BE ACARA 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BA ÇStcAFUNDEB 

Tecnicas, regulamentos ou posturas, caberá a CONTRATADA,.formular imediata comunicação escrita a 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento Idos serviços 

.1 .9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

1,.10 - providenciar, pot conta própria, toda a sinalização necessária a execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente, 

1 li - fornecer instalaçõ 1 s adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação, 

1.12 - instalar uma plaw de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
"'? ertinentc, 

1 13 - remover .o entulhe e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu firjl, 

1.14, - piestar a garantia LrI relação aos serviços exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1° do art 56 da Lei n° 86603, 

1.15, -  permitir, aos tecni os da CONTRATANTE e aqueles pi r ele formalmente indicados, ai sso as 
suas instalações e a todos os locais onde lestiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

comunicar a A4ministração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimenbs que julgar necessano, 

1.17 - responsabilizar-s pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro & obras, 
vigilância, organização e manutenção do esquema de pievenção de in ndio, bem como outras construções 
provisoilas necessárias, conforme prev sto nas EspecificaÇcs Técnicas cnstantes do Edital da TOMADA DE 
PRECOS ri 0  2/2018-100502, 

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeiç de equipamentos, materiais e s rviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos a ?rretados  por esta rejeição, 

1.19 - responsabilizar-si por todo transporte necessário a pr stação dos serviços contratado', bem 
como por ensaios, testes ou provas neceq anos, inclusive os mal executados, 

1.20 - providenciar, a, 	 materiais expensas, atestado de similaidade de desempenho dos mateais 
apiesentados, junto a instituições ou fui ações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificaçôes Tecnicas constantes d9 Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE julgar ecessario, 

1.21 - exigir de seus sut ontratados, se for o caso, copia da ART dos serviços a serem reslizados, 
apresentando-a a Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicit ido, 

1.22 - responsabilizar-s pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados 
obrigando-se aprestar assistência tecni a e administrativa necessária para ,assegurar andamento convenici 'e dos 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAL4 A 

FUNDO DE IJANUT E DES. DA EDUCAÇÃO fiAS !LCAFUNDEB 

trabalhos 

1.23 - submeter a aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE,  o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicade, 

124 - garantir, pelo praio minímo de 5 (cinco) anos, todos o& serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, 

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula, a CONTRALTADA 
devera, sob pena de ser incluída no "adastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
CONTR kTANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo ma5umo de 15 (quinze) dias, coi4ado da 
coinunic4ção oficial, e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reform e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas,, todas as condões de habilitação e qual ficação igidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
212018-100502 

2 Caberá, ainda, a CONTRATADA, como pane de suas obrigações 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional ck Engenharia, Arquitetura e Agi unomia 
- CREA 

22 - indenizar ou réstaw,4w os danos causados as vias ou logradouros públicos; 

23. -   remanejar quaisquti redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra, e 

2.4 - cumprir cada uma caS normas regulamentadora  sobre 1v! dicina e Segurança do Trabalho 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 4S OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CO*IERCIAIS E FISCAIS 

1 A CONTRATADA caberá, anida 

1 1 - assumir a responsSiiliçlade por todos os 4icargos previdenciarios e obrigações sociais previstos 
orn na legislação social e trabalhista emvigni, 	gando-se a saldal-los na épocapropna, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, 

1.2 - assumir, tambem, responsabilidade por todas as pro'yidências e obrigações estabelecidas na 
legislação especifica de acidentes otrai Í lho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do desc Peão dos serviços ou em conexo com eles, ainda que aco»tecido em 
dependência da CONTRATANTE, 

1 3 - assumir todos os cargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, re1acio idos a 
execuçãc dos serviços, originariamente 1  vinculada por prevenção, conexão ou continência, e 

1.4 . -   assumir ainda, a r '  onsabilidade pelos encargos flsc4i5 e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE VÍANUT E DES. DÁ EDUCAÇÃO BASCA-FUNDEB 

2 À inadimplêt1cia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pag imento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Cnntrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qjalquer vinculo de solidanedad, ativa 
ou pass'va, com a CONTRATANTE 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - D4S OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte 

1.1 - e expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pes' oal do 
CONTRATANTE durante a vigência dete contrato, 

1.2 - e xpressamenteproíbida, também, a viculaçao de putl cidade acerca deste Contrato, salvo se 
ouver pzevia autorização da Administrè ão da CONTRATANTE, e 

1.3 - e vedada a subconti tação total dos serviços objeto deste Jontrato, 

..1.3.1  - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autonz4da pela 
Administração da CONTRATANTE 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

À. Caberá a CONTRATADA prc*idenciar, junto ao CREA, a devida notação de Responsabilidade '1 cnica-
ART reiatia aos serviços objeto da pres ute licitação, de acordo cor a legista ão vigente 

') O responsável técnico peôs serviços a serem desenvolvido, , 	ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e devera ser ,o indicadp' ia fase de habilitação do certame l' itatorio da TOMADA DE PRE os 
2/2018-100502 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DC ACOMPANHAMENTO E DA FffCALIZAÇÃO 

1 Durante o período de vigên4 deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequaÇn serão 
acompanhados e fiscalizados por Comiéi ão da CONTRA FANTE, para tanto instituída, permitida a contraU3ção de 
terceiros para assisti-la e subsidia-la de ii' ormações pertinentes a essa atribui o, devendo - 

1 1 - promover as ava1i ues das etapas executadas obsen do o disposto no CronogTama Físico- 
Financeiro; e 

1.2 - atestar os documel  os referentes à conclusão de cada apa, nos termos deste Contrat, para 
efeito di. pagamento 

2 Alem do acompanhamento e d fiscalização dos serviços, o Titular d CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, star qualquer trabalho que esteja 4ndo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se ,1 mar necessária.  

3 A CONTRATADA devera ndicar preposto, a ser: subnietuo a aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de gêacia deste Contrato, para represent-la sempre que for necessário.  
.... ...:» 	 . 
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Estado do Para 
GbVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 t» 

FUNDO DE MA?IUT E DES. DÁ EDUCAÇÃO B 4JL'.1CA-FUNDEB 

4 A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro ascrito 
no CRFA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
proprio, para representa-la sempre que for necessario 

5 O representante da CONTRA i ANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que foi necessário i regularização das faltas ou defeitos 
observados 

& As decisões e providências jue ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiores om tempo hábil para a adoção das meitdas convenientes 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

1 Após concluído, o objeto destt contrato será recebido provisonamente pela Administração do 
CONTRATANTE, mediante termo cirçtmstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 
contadoc do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

2 O recebimento definitivo do c@jeto  deste contrato se a efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstan ado, assinado pelas partes, após o d curso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias uteis, necessário a observação, oli a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais )  
observado o disposto no art. 69 da Lei ni 8 666/93 

3 Os serviços somente serão coasiderado concluídos e em condiçõe, de ser recebidos, ,após cumpridas todas 
as obngaçZes assumidas pela CONTRA'ADA e atestada sua conclusão pela ( ONTRATM1TE 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das notas fiscaifaturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a servider designado para esse fim 

rNLAUsULA DECIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

& despesa com a execução dcs serviços objeto deste Contrato, m Jante a emissão de notas de empenho, 
esta a cargo da dotação orçamentarii Exercício 2018 Projeto 1401 1 Z 'S10003 1 015 Construção, Reforma, 
Ampliação e Aparelhamento das Unidad Essolares,  Classificação econômic4 4,90.51.00  Obras e instalações 

1.1 - A despesa para os nos subsequentes, quando for o cas r, será alocada a dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidad, a ser consignada a CONTRATANT, na Lei Orçamentaria do Município.  

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

1-Obedecido o Cronoama Fiswo-Financeiro apreentado, a CONTKTA solicitara a CONTRATANTE 
a mediço dos trabalhos executados.,In vez medidos os serviços pela fi sc l&ação, a CONTRATADA apresentará 
nota fi sL ai/fatura de serviços para hqu lação e pagamento da despesa peZ CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária creditada em cc rita correnteou c 4e que nominal ao credor no prazo d O (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE 
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Estado do Para 
(S3VERNO MUNICIPAL DE ACARA, 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO EACA-FUNDEB 

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 

12 - as medições serão cictualas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte 

1.2.1 - quinzenÀlmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fisvàhi'adora da CONTRATANTE, cotsiderando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desennos do projeto, 

1.2.2. -   serão emitidos os Boletins de Medição dos S1rviços,  em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsa ti Técnico, o qual ficara cuisi uma da i vias, 

as mediçoes deverão ser solicitadas pela CONTRATADA ate o 3° (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscalização terá V)2  (dois) dias úteis para executar a medição.  

fl 
13 - A critério da fiscakjiação e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições ç oderão 

ser feitas considerando-se os materiais e, equipamentos foi ecidos e depositàdos no canteiro da obra Neste aso, o 
valor a ser levado em conta para efeilçi de pagamento será (-,,custo  dos iiateriais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresenf das pela CONTRATADA:  

1.11- 1- entende c  por custo a cotação de preço upresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS  n° 2/2018-100S2, menos o BDI contratual, e 

1.12- 2- o BDI relativo aos materiais e equipamento d, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos a mão-de-obra e respectivo BD1; sero pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e inYaiação 
dos equ pamentos 1 

1 4 - as notas fiscai ítaturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a 
CONTRATANTE, para fins de liqmdaçio e pagamento, até o dia 22 de cada iês, de forma a garantir o recoli'imento 
das importâncias retidas relativas a contibuição previdenciari.i no prazo esi ] elecido na alínea "b', inciso E, artigo 
30,da Lei n°8212/91 

No caso Oe as notas fiscais/faturas serem eniiti s e entregues a CONTRATANTE em 
data posterior a indicada no item anter or seta imputado a CONTRATAD ' o pagamento dos eventuais encargos 
moratorios decorrentes 

1 5 - O pagamento men ,al dos serviços somente poderá ser fetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor desiado, conforme disposto no art. 67 'da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto Í, Segundade Social - CND e ao Fund4 de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF 

O pagamento da primeira fat4ra/nota fiscal somente poderá ocoi wt, se acompanhada dos Comprovantes 
dos seguintes documentos - 

21 -  Registro da obra no 

22 - Matricula da obra 

2 3 -  Relação dos EmprQ4 

NS4S;e 

tos - RE. 
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JOVERNO MUNICIPAL ÚE ACAR~A 
Estado do Pará 

FUNDO DE 

Ab  

1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
p executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em p erfeitas condições de funcionamento ou 

de acordo com as especificações apresenad4s e aceitas 

4 A CONTRATANTE poderá: deduzir da importância a pagar o', valores correspondentes a mu'tas ou 
indenizações devidas pela CONTRATA! A nos termos deste Contrato 

5 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteração de preços, cc1mpensação financeira ou aplicação de 
penalidade a CONTRATANTE 

6 Nos casos de eventuais atra Os de pagamento, desce que a CONTRATADA não tenha concon ido de 
iguma forma para tanto, fica convenciolado  que o índice ,  de: cr,mpensação fmnceii a devida pela CONTRA kNTE, 

entre a data acima referida e a cone'toLdente ao efetivo adimplemento da parcela, seta calculada mediante a 
aplicação 'da seguinte formula 

EM=INxVP 

Onde 

EM - Encargos moratonos, 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e t do efetivo pagamento, 
VP = Valor da parcela a ser paga 

= taxa de compensação financeira 0,0W1 6- 438, assim apurado 

1= (TX/IO0) L=(6/100) 1=0,0001M38 

365 	365 

= Percentual da taxa anual = 6% 

6.1 - A compensação fiivwceira prevista nesta Clausula seta incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocovêncla 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 O presente Contrato poderá s r 'ilterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que 
haja inteiesse da Administração da C011RATANTE, com a apresentação as devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato 

2 A CONTRATANTE poderá *piar unilateralmente este contrato no seguintes casos 

2. 11 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor, adequação =nica 
aos seus objetivos, e 

2.1 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acrescimo ou 



Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACA$Á. 

FUNDO DE 4LANU1 E DES. DA EDUCAÇÃO BASÍCA-EUNDEE 

diminuição quantitativa de seu objeto, na >  limites previstos no artigo 65 da Lede Licitações 

CLAUSULA .VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1 No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contratopo1. 1  rráser 
aumentaco ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° 
e 2°, da Lei n° 8 t666/93.  

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, ali, o limite ora previsto, slculado sobre o valor contratado, e 

1.2 - nerhum acrescimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

13 - nenhuma supressa o poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes 

2 Em caso de supressão dos seniços, se a CONTRATADA já, houve( adquirido os materiais e posto to local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos p a CONTRATANTE pelos custos de iquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo c4 e: indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 1  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 4 DAS PENALIDADES'  

1 O atraso mjustificado na exu ação dos serviços ou o descumpnn'ento das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitara a CONTRATADA a 4alta de 0,3% (zero virgula três por ento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, até .o maximc1 de 10% (dez por cento), recolhida o prazo de 15 (quinze) dias, vina vez 
comunicada oficialmente 

2 Pela inexecução total ou parc41 do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida e. previa 
defesa,[ aplicar a CONTRATADA as segt'ntes sanções 

2 1 - advertência, 

2.2 - multa de 10% (de  por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecuçao deste 
ContTao recolhida no prazo de 15 (quin1 ) dias, contados da comunicação oiiyal, 

23, - Suspensão tempt iria de participar em 1 citação r impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pel, prazo de ate 2 (dois) anos, 

2 4 - declaração de ini4ieidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
perdurdrem os motivos determinantes a punição ou ate que seja promoiida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Admim tração 
pelos piejuizos resultantes e após decorriJo o prazo da sanção aplicada com ba4e no subitem anterior.  

3 Pelos motivos que se segueM incipalmente, a CON fRATADA etara sujeita as penalidades traLdas no 
item anterior:  

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra nsco de engenharia, conforme disposto na 
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Estado do Para 
VERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE $4NUT E DES. DA LDUCAÇÃO tÁ (CA-FUNDEB 

ao e 

Cláusula Sexta, 

3.2. - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

3 3 - pelo não cumpnmrt1ite dos prazos estabelecidos no Cronorama Fisico-Financeiro, 

3.4. - pela recusa em substituir qualquer materia1 defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer nc prazo máximo di 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da ditada rejeição, e 

3.5 pela recusa em refcLier qualquer serviço que viera ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabeleci o pela fiscalização, contado da 'lata de 
rejeição 

3 6 - pelo deseumpnmeni o de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta 

4 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, aihda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Cap ulo IV 
da Lei n 08 666193 

5 Comprovado o impedimentJ ou reconhecida a força  maior, ccvidainente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, Ira relação a um dos eventos arn»ados no item 3 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficara isenta das penali laues mencionadas 

6 As sanções de advertência, s ispensão temporária de participar eiA licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRAI U'JTE, e declaração de inidoneir)ade para licitar ou contratar com a 
Administração Publica poderão ser apli adas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagame flos a serem efetuados 

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parciafl1este Contrato enseja a sua rescisão conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei ri' 8666/93 

1 1 - Os casos de resc1'ão contratual dewrão ser formalmeate motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defèa 

2 A rescisão deste Contrato podra ser 

2. 11 - determinada por o unilateral e escrito da Admini' tr ição da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII o artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mmima de 30 (trinta) dias, , 

2.1 - amigável, por acort' entre as partes, reduzida a termo rh processo da licitação, desde que haja 
convemCnei a para a Administração da CÁ 'TRATANTE, e 

2.3 judicial, nos termost  a legislação vigente sobre a matéria 



Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DEACARA 

FUNDO DE 1WAN9T E DES. DA EDUCAÇÃO DAS ICA-FUNDEB 

3 A resciso administrativa Ou nnigavel devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

1 As duvidas e/ou omissões, poryentura existentes nas Especificaçõer constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018 100502, serão resol das pela CONTRATANTE 

/ Todos os trabalhos deverão s i -  executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas tenicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações 

3 A CONTRATADA ficara oh gada a executar fielmente os serviços programados nas especificaç5es, não 
admitindo modificações sem a previa orisulta e concordânua da CONTRATANTE.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - fiA VINCULAÇÃO AO EDITAL P A PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato fica vinculado loL, termos da TOMADA DE PREÇXIS  n° 2/2018-100502, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do proc&so licitatorti, no 2/2018-100502, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Tb FORO 

1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas d4i Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos ca' s 1 previstos no art.,102, Inciso!, almea "d" da Constituição Federal 

2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavro'-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeitc' 1  as quais, depois Je hdas, so assinadas pelos representantes'das, partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, ,e 3&as testemunhas abaixo 

ACAR41PA,eitde 

COI tÃTANTE 	CONTRÃFADA(0) 

TESTEMUNHAS 
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