
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
- 

ANEXO - MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Av. Governador Fernando Guilhon sin°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
11.750869/0001-70, represéntàdo 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 CONTRATADA, neste ato representada por  

de acordo con a representação lega] que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de cor ormidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-210801 e a proposta 

,,-,,apresentada pela CONTRATADA, ADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da 
ei n° 8.666193 e alterações posteriores, mediante as Clausulas que se seguem 

CLAUSULA PRIMEIRA 1)0 OBJETO 

L O presente Contrato tem corno objeto a Reforma das Unidades Basicas de Saude das Comunidades 
Baiaquaia, Genipauba, ItacoaLMmm São Domingos e Acara-açu, no município de Acara/PA 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERY ÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1 Os serviços ura contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018 216801, partes integrantes deste Contrato 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1 O Major total deste,Contrato e de R$ 	( 	 ), discriminado de acordo 
om a planilha integrante da çroposta de preços e o cronograma fisico-firance4ro apresentados pela CONTRATADA.  

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os sçrvjços deverão ser executados ate 31 de Dezembro de 2018 

1.1 - O prazo paia início dos serviços será de ate 5 (cinco) d,as, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela (ONTRATA\flE  e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao maçimo definido no caput desta Clausula, 

2 Q prazo de garantia dus servi ç os devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Çoimssão designada pela autandade competente 

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
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• 	Estado do Pará 
dÓvEw'io MUNICIPAL DE ACARÃ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 
2' 

decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-21081. 

2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatorio n° ,: ,2/2018-210801, tomando mo base o disposto no artigo 45, parágrafo 1 ',inciso 1, da Lei n° 8. 666/93 . 

li  
CLÁUSULA SEXTA - DA GRANTIA 

1 Será exigida da CONFRA1AA a apresentação a Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da 4ta da assinatura deste Contrato, èórnprovame de prestação de garantia 
correspondente à' 5% (cinco por cento) 4do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

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

1.1 .1 -. a garaii.Ça em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança , = favor da CONTRATANT€b, 

seguro-garantia; 

1 3 - fiança bancaria 	i 

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 penalidades previstas na lei.  

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Í. A cxccuçõo deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
r—pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposiçoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ri" 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal.  

CLÁUSUI2% OITA\ 4.-  D4 VIGÊNCIA E 114 VALIDADE 

1 A 'igêneia deste Contrato a i inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimento em dia d b1 expediente, devendo-se excluir o pít-ieiro e incluir o último. 

CLÁUSULA NONA - DOS FINCA14G4IS  DO CONTRATANTE 

1 Cahçra4(ONTRA'AN1E 

1 1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos se,rviços 
de reforma e adequação, 
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Estado doPará  
qDVERNO MUNICIPAL DE ACAItA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA. 

1 .31  - acompanhar e fiscèlizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto termalmente desigmida; 

1 4 - autorizar quaisqu serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orçaiiento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA. desde que comprováda a necsidade deles- 

1,5 - rejeitai quaiquei erviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANJE ou é n as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-210801, 1 

1.6 - solicitar que seja feito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos (10 Vdi[aI da I'OMAD4DE PREÇOS n°2/2018-210801; 

1.7 - atestar as, 	fisd-il/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRA, TAN1E, especialmente de nado para esse fim 

1 Caberá a CONTRA 
n°  2/2018-210801 

PCA4JGOS DA CONTRATADA 

TÁIJA, al'm dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

n4vei, eilI  relação aos seus empregados, per todas as despesas decorrentes da execução 
Co, tais cmõ: 

• 	 ;•• 	
:1 

iâ'os de aciçlente; 
t,Hinipostús e contribuições; 

ações, 
feição 

ansporbe, e 
ue porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, 

us .etnigregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer VíhÓúlojómpregatíc 

1.3 - mante 
imediatamente qualquer um 
CONTRATÁNT; 

1.4 - respo 
terceiros, decorrentes de sua 
essa responsabilidade a fisca 

di, o seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
que ja considerado inconveniente a hort ordem e as normas disciplinares da 

elos anos causados di tawente a Administração da CONTRATANTE TE ou a 
ou dop, quando da execução da reforma e 'dequ ção, não excluindo ou reduzindo 

o ou 93companhamento pela CONTRATANTE, 
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ii 	 Estado do Pará  
dJVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

• FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

der. 1W ibri. por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
,t,s tenha ii sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

onà despesa lecorrenie de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
scniço ou no recinto da CONTRATANTE; 

nir inteira e iLal responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
de t3das a •.sLrvuras da obra a executar; 

todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços 

:13 - resp 
CONTRATANTE, quando 

• 	16-arcar 
empregados ria execução d 

1 •..! 	- 

estanqueidade e estabi 

a) no ase e 
regulamentos ou rcaIr. 

ATANTE. dc fijr'ra. ehar e 

1 9 - Ctflfli -. (fl1' n"r 

serviços et4as  em, que 
utilizados, no prazo máximo 

- prov 
sentido de evitar qualquer ti] 

1. 11 -fome 

- instal 
pertinentç, 

1. -13 - reme.' 
durante tqd pe$odo de CN 

1 14 - pre5tr 
l°doart S6da Lei n' 

1 l5-permi 
suas instalações e t todos os 

1,16 - comi 
caráter urgente e prestar os c 

.1.17 - respç 
vigilância, org4pação e i 

ias, erros, discrepâncias ou omisses, béin, ainda, transgressões às Normas 
caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
cilhoç ao perfeito desenvolvimento qos serviços 

'nover, reconstruis ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
i víios, defeitos ou incorreções re.ultantés da execução ou dos materiais
lias 'ou, no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

conta própria, toda a sinalização necessária a execução dos sen iços, no 

adequadas para a fiscalização dos serviçhs de reforma e adequação; 

de identificação da obra com os d4dos necessários e na forma da legislação 

e todos os materiais que sobrarem, p-omovendo a limpeza do local da obra, 
ecialrnente, ao seu final; 

m relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 

vs da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados, acesso as 
stiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

iinistração da CONTRATANTE, tpor escrito, qualquer anormalidade de 
)s que julgar necessário; 	. 

pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
lo esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 
to nas Especificações Técnicas constanies do Edital da TOMADA DE 

)e] as despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
rretados por esta rejeição; 

por todo transporte necessário à pStaçâo dos serviços contratados, bem 
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Estado do Pará 
1 	 CiVERNO MUNICIPAL DE ACA1A 	 / ... 

1 FUNDO MUNICIPAL DESAuDE.r  

como por ensaios, testes ou prcas neces'ários, inclusive os mal executados; 

1.20 - provdeiiciar.½s suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instiruiçôe' ou ibndações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes dc. Edital da TOMADA DE PREÇOS no 2/2018-210801, sempre que a 
fiscalizaçãb da CONTRATANTE julga; rtecçssário; 

1.21 - exigir de seus sulseontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a a Unidade de Li5LJI/aç iq da CONTRATANTE, quando solicitado, 

1.22 - resper sabi!zar-s pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assisrncia técnka e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
trabalhos; 

1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s)e o(s) 
dado(s) demonstrativos) da re5pcctin cípacdade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o originainiente indicado; - : 1 

1.24 
-

garantir peio prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 61S.do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante o períodode garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
deverá, sob pena de ser mcluída 110 'dastro de empresas suspensas depàrticipar em licitação realizada pela 
CONTRATANTE. atender aos cliarnadcjs da CONTRATANTE no prazo má:. fino de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicaçào oficial: e 

1.26 - manter lt;ante toa a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas 's condiiões dc habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-210801. 4 

2. Caberá, ainda, à CÜl½ATAflA. como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o reg rro (.1 te Contrato no Conselho Regional 49 Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
-CREA: 	 1' 

2.2 - indenizar od 1es1aurH os danos causados às vias ou ioaouros públicos; 

2.3 - remanejar quaisquer cdes ou empecilhos, porventuia existentes no local da obra; e 

- 	2.4 - cumprir cada urna ds normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Traba1h 

CLÁUSULA DÉUMA PR1MHRÁ - E AS OBifiGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

LÀ CONTRATADA cabra. ninfa: 

É1 - assumir .rcspovsah lidade por todos os encargos previdçnciários e obrigações sociais previstos 
na legisla' çào social e trabalhista e'r vigor"obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 



no decorrer dofornecime 
dependência dá CONTRA 

13 - assi 
execução dos serviços, ori 

1.4 - assu 
deste Cofitrãtd. 

2 A ;nadmplênci 
ansfere a tesponsabilida 

deste COntt3 te ,  Htãzào pela 
ou passiva com a CONTP 

CLAUSULA DÉCIMA 8 

1. Deverá a CON] 

LI -é e: 

.t da LbNTR \JCADÁ. com  referência aos encargos r9 
de por sei píignmenro à Administração da CONTIk 
• qua! ÇÚNflf\TADA renuncia expressamente a 
AYMÇTI;. 

:idos na Condição anterior, não 
E nem poderá onerar o objeto 
vinculo de solidariedade, ativa 

- DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

itício dom a CONTRATANTE; 

ibemi t responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
do tr4 alho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados 

desnpenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

os os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
iente vinculada por prevenção, conexão ou continência, e 

Ia, s i-  sponsabihdade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 

RA'J*L)i\ olls3fnzIr, também, o seguinte: 

Mi :;sancn! 'roi bida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
a ';g'3ncm tlest.•onrraio; 

Estado do Pará 
ZVERNO MUNICIPAL DE ACAÚÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

rito p ibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
ustrã o da CONTRATANTE, e 

conti tação total dos serviços 'o'bjeto deste Contrato, 

bcou atação parcial dos serviços 50 será admitida se previamente autorizada pela 
E 

1 2 - e expres 
previa autorização da i 

13 - é vedàda 

1.3.1 

CLAUSULA DECIMA TE 
SERVIÇOS 

1 Cabcra a CONTRA 
AR 1' rclativ* aos serviços objj 

z O responsável t 
CONTRATADA e devem ser 
2/2018-210801 

RÃ 4 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

pro»denciar, junto ao CA, a devida Anotação de Responsabilidade Ttcnica-
re 

rte 
 licitação, de acordo com a legislação vigente 

pe1q serviços a serem desenvolvidos, devera ter vinculo formal com a 
ado a fase de habilitação do certame licitatono da TOMADA DE PREÇOS n° 

Dúl Af OMPAMIAMEN fO E DA FISCALIZAÇÃO 
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vI 	 Estado do Pará 
i iVERNO MUNICIPAL DE ACARI. 	 -\ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 (9 fl 

Durante o período 1e inc a deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados];or Comi ssão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contraLçào de 
terceiros para assisti-la e subsidia-la de i formações pertinentes a essa atrihuiço, devendo: 

1.1 - prorno' 'r tS, aviitcôcs das etapas executadas, observando o disposto no Cronogama Físico- 
Financeiro; e 

1.2 - atestar o docume'tos referentes â conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento 

2. Além do aconipatJ.ameito e c1 fiscalização dos serviços, o Titularda CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente, autoriza  pod?ç-', ,inda, lustar  qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, senpie que L ,S i4iedld i s ornai r ecessaria 

- 	-. 
3 ..A cors [RAI AFÀ devera indicar preposto, a ser submçtiflo a aprovação da Administração da 

CONTR kTAt1 F durante ootr xto 1 igncia deste Contrato, para representa-ld sempre que for necessário.  

4. A C0NTRArArj 	;icL ,umter no local da obra, durante  sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREIA e aceito pela Adr.iijstraço da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la scni1re pite ib necessário. 

S O representante dlii, 	NTIL& 'ANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços nitixijna os, d renn - nando o que for necessário 4: regularização das faltas ou defeitos 
observados. 	 -. 

6. As decisões e pn»\idencia. que ultrapassarem a competência dó representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus sueriore :1111  tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSNLA DÉCIMA QEIIiXTA - JKiRECEBIMENTO DA REFORMA 

1. Após concluído i objeL» deste contrato será recebido prqvioriamente pela Administração do 
' bONTRATAT\TE tntdiante e1rro titt unstanciado, assinado pelas partes,'t no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 
contado', do i eceblmLnto di -f 'mun'L ça4 escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

.! O iLLcbnnçfl  toe tinit 'c dc 9hieio deste contrato sei efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante terno circunstanc 11ado, assinado pelas partes, após o decurso do  prazo máximo de 30 (trinta) 
dias uteis  e, Í a obst. 'açao ou;i a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no vt 6' d 1 Li li-  9. 666'93 

3. Os serviços some';c 	 11 0 ,ll .eiiderado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela 'JJ4TRPttDA. e atestada sua conclusão pela CQNTRATANTE. 

CLAUSILA DECflI 4 SEU t DA A  TLSTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 4 atestação d & fluias fls us, ifamrc's referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao"CONTRATANTE ou a senidu designado para esse fim. 
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do mês subsequent 

1.3 
ser feitas considen 
valor a ser levado 

l.24 	medi(  
e a fis 

3
akaçào tem 

A critéib.da fisc 

em 

Estado do Pará 
VENO MUNICIPAL DE ACA*Á 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DESPESA 

1. A despesa com a execução 
está a cargo da dotação orçainentá 
Ampliação de Unidade de Saúde-USEI  

LI - A despesa nara c 
prevista para atendimento dessi. finalid 

CLÁUSULA DÉCIMA 01 Ft.V & - D 

1. Obedecido  o Cronogr3ma F  
amediçào dos trabalhos e'eu ados. t. 
nota fiscal/fatura de se n içes para 1i 
bancária creditada cm conta c irenteot 
dos documentos na CONTRAI ANTE. 

1.1 - Somente serão pa 

1.2 - as mediõk serãt 

1.2.1 	quinze 
feitas as medições pela Comi.são fi 

s serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
Exercício 2018 Projeto 2201.10,3010002.1.040 Construção,Reforina e 

5, Classificação econômica 4.4.9034.00 Obras e instalações. 

nos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
e, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Municipio 

jPAGAMENTO 

..,O-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 

dação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
peque nominal ao credor no prazo 4 10 (dez) dias contados da apresentação 

os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 

ètuadas pela fiscalização ;  obedecendo-se o seguinte: 	 .1 

imente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
ilizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
por base as especificações e os desenhos ,o projeto; 

1.2.2 :idos os Boletins de Melição doserviços, em duas vias, que deverão ser 
1 Técnico, o qual ficara com uma da4 vias, 

es deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 
2 (dois) dias úteis para executar a medição. 

ação e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
eqytpamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra Neste caso, o 
de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 

das: pela CONTRATADA: 

enttride 
)18-21Ó 

BDJ. 
±vo BI 

fisc 
1iquida 

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

Uivo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 

faturas deverão ser emitidas c entregues pela CONTRATADA a 
e.pagamento, até o dia 22 de cada thês, de forma a garantir o recolhimento 
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das importâncias retidas relat 
30, da IÁn n° 8.212:9!. 

1.4 ,1 
data posterior à indicada no 
moratórias decorrentes. 

13 - 0 pagai 
fiscal/fatura atestada por s' 
regularidade da CONTRA Fi 
CRF. 

O pagamer.to da p 
los seguintes docuincntos 

2.1 - Registro 

2.2 - Matd :ul 

2 7 3 - Relação 

3. 1 .,k CONTRATAN 
executados, os 1equiparneritc.'. 
de acordo com as especilicaç 

4. A CONi'R.\T.Vr 
indenizações devidas pela CO 

5. Nenhum pa2mnr'tç 

Estado do Pará 
Ø\TF RNO MUNICIPAL DE ACMi' 4 

1 I'JNDO MUNICIPAL DESÁUDEH 
tS 

co, ibuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo 

1 C )St (k as notas fiscais/faturas serem emitdas e entregues a CONTRAI ANTE em 
1 ariuri.» se1a imputado a CONTRATADti o pagamento dos eventuais encargos 

to inen',aI dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
de' ado conforme disposto no art. 67 da ei n° 8.666,/93, e verificação da 

jun ! i sr:guridade Social - CND. e ao Fuid de Garantia por Tempo de Serviço - 

ai 	t, a/nota fiscal somente poderá ocoi4r 5r acompanhada dos comprovantes 

li 	REA 

obra INSS; e 

EtnpIL ad - RE 

direito de recusar o pag4men3o se, no ato da atestação, os srn'iços 
)s 11)0 os fornecidos não estiverem em prfe tas condições (te funcionamento ou 
prLsai;:adas e aceitas. 

deduzir da importância a pagar os, valores correspondentes a multas ou 
A nos termos deste Contrato. 

do à CONTRATADA enquanto peidente de liquidação qualquer obrigação 
gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou óplicação de 

IS de pagamento desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
Fio que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
Dndente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mect4ante a 

ara o pagamento e a do efetivo pagiunento; 

16438, assim apurado: 
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MUNICIPAL DE ACA$& 
MUNICIPAL DE SAU1E h 

da ocorrência 
	 ceira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 

,-Hiaja 
iste 

2 ÇQNTRA 

FERAÇAO DO CONTRATO 

alterado, nos casos previstos no aftjgo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
TRATANTE, com a apresentação Ias devidas justificativas, adequadas a 

ror unilateralmente este contrato tios, seguintes casos: 

ficação do projeto ou das especifções, para melhor adequação tecnica 

a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

[TO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
5% (vinte e cinco por cento), confonne disposto no artigo 65, parágrafos l 

fica obrigada a aceitar nas mesma. condições licitadas os acréscirios ou 
o limite ora previsto, calculado sobrê o valor contratado; e 

)dera exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

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

;os, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovádos e 

r indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

DAS PENALIDADES 

ção dos serviços ou o descumprirnfito das obrigações estabelecidas neste 
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Contrato sujeitará a CONTRATADA 
valor total deste Contrato. ate 3 rnáxit 
comunicada oíicialmente. 

2. Pala incxecuçào total ou pai 
defesa, apliearà€'ONTRATADA as se 

2.1 - advertônc;a; 

2.2 - multa k f°  o 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (qui 

2.3 - suspe 3ãc tem 

2.4 - 

autorluacte que apiicou a çen1iiaaue qi 
pelos prejuízos resultantes e após -ncorc 

1 Pelos momos que isc seguem 
nem anterior: 

3.1 - pela n.io apcsenta 
Clausula Sexta; 

3.2 - pelo atraso ra '\CC 

1.3 - pelo não cuniprm 

3.1 - pela recusa e:n sub 
a ser reieitado, czraclerizada ão a sut'stit 

no Uauastrpcle F cunecec I oies 	 'I Ia 1. N! 
da Lei n O  8 666/93 

S. CmpÍovado o uni uawal 

II 

-. 

ulta de 0,3% (zero vírgula três porcento) por dia e por ocorrência sobre o 
de 10% (dez por cento), recolhidano prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

il do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida á prévia 
intes sanções: 

por cento) sobre o valor total c&$ratado, no caso de inexecuçãõ deste 
dias, contados da comunicação ofiial; 

úria de participar em licitação d. impedimento de contratar com a 
prazo de ate 2 (dois) anos, 

meidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
ta punição ou ate que seja promikwda a reabilitação perante a própria 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
to o prazo da sanção aplicada com bse no subitem anterior. 

principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas no 

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

ção da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

to dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

tituir qualquer material defeituoso en'oregado na execução da obra, que vier 
ição flaO ocorrer no prazo máximo de, 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
data da rejeição, e 

& rjtialquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de 

de alguma das Clausulas e dos praAcs estipulados neste Contrato e em sua 

CONTRATADA ficara sujeita,aii7da, a cancelamento de sua inscrição 
A JANTE e, no que couber, as demai pena! lidades referidas no Capitulo IV 

reconhecida a força maior, devida,nente justificados e aceitos pela 
ii ;elação a um dos "ventos anotados no item 3 desta Clausula, a 
nde't mencionadas 
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• 	1 Estado do Pará 
tIOVERNO MUNICIPAL DE ACA R1 	 /7 » 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI 	 r' 

7 

6. As sanções de ad ;trR';cia, .speJisão temporária de participar en licitação e impedimento de contratar 
TRA 9'tN !E. e declaração de inidoneidtde para licitar ou contratar com a com a Administração da ON  

Administração Pública podeLÊo ser arhacias à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuades' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SE 7U'JM DA RESCISÃO 

1. A ineerução total or 

i-JNT. 

.'nria4irste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8.66693. 

	

• 	 1 

1.1 - Os e :tsni, tte resc o contratual deverão ser fortnalmente motivados nos autos do processo, 
ssegurao o contraditório e 41»pla dë sa. 

2. A rescisão deste Comi. to po xá ,er: 

2.1 - deterrr iaa. 1i por A.0 unilateral e escrito da Adrn'nisrraço da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a Xii e \ VI' do artigo 78 da Lei mencionada, nouhcndo-se a CONTRATADA com a 
antecedència ir.ininia de 31) 't `À 

amig.iv:L p'r acctto enue as partes, reduzida a terno no processo da licitação, desde que haja 

	

conveniência para a Adnifni..t:a 	Ck çàp ) I da )NTRiVI  ANTE; e 

2.3 -udid iL 	 termo da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão adrhi':üaia v; amigável deverá ser precedida de .'utorzação escrita e fundamentada da 
autoridLlde competente. 

CLÁUSIL& VIGÉSIMA TELCEIR' - DAS CONSIDERAÇÕES ESPE(JiFÍ(AS 

As dúvidas e/ou arn.ssôes. r  nventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n° 2/2018-21080!. s.o ies&v4as pela CONTRATANTE. 

T 2. odos os irabail ri àevo ,ev executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das 	 la A normas técnicas 	cSespon1entes a cada serviços constantes das Especificações. 

:. A CONTRATA DA fie' rá obngad.i a executar fielmente os selviçce. programados nas especificaõês, não 
se admitindo "i cações se Ia ,previa pnia1ta e concordância da CONflA'l ANTE. 

CLÁUSULA VÍGÉSI 	T1,11 - 1'A VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica,'iidL.ndn 1cs ternos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2018-210801, cuja realização 
decone da autorização da CUrL'RAL',TE. constante do processo liutatório n." 22018-210801, e aos termos das 
proposta da CONTRAF )Â. '1 
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'ÓVENO MUNICIPAL D 

FUIMDO MUNICIPAL DE 

)FÕRO 

da execução deste Tnstrumentç, que não possam ser dirimidas 
Comarca do Município de ACAR41 com exclusão de qualquer outro, por 
previstos no art. 102, Inciso 1, almnéã "d' da Constituição Federal. 

ie foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
as quais, depois de lidas, são assitiatlas pelos representants das partes, 
-Ias testemunhas abaixo. 

 -PA,em 	de 

ANTE 

1 
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