
CONTRATO No 20180074 	 - 

O Município de ACARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Travessa São Jose n°120, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 05.196.548/0001-72, 
representado pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, residente na RODOVIA PA-
252, KM 05, portadora do CPF n° 742.9p4.872-20 e, de outro lado MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
inscrita no :CNPI(MF) CNPJ 27:708390/0001-05, estabelecida na Travessa Frederico Vasconcelos, n° 401, Sala 2, 
Novo, Barcarena-PA, CEP 68445-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 
por RONIVALDO MADUREIRA FURTADO, residente na Rua Laurival Cunha, n"44, Betaria, Barcarena-PA, CEP 
68447-000, portador do CPF 394.449.022~34, de acordo com a representação legal que lhe e outorgada têm entre si 
justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-070602 
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares daLei n° 8. 666193  e alterações posteriores, mediante as Clausulas que se seguem 

CLAUSI,JIJA PRIMEIRA - DO OBJETO 
PC 

1 Q p;sente Contrato tem como objeto a Conclusão da cobertura da construção da quadra poliesportiva da 
escola mupicipal Lidia Lima 

1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1 Qs ; serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMAD4 DPREÇOS no 2/2018-070602, partes integrantes deste Contrato 

CLAUSLJL4JRCELRA - DO VALOR 

jÇ.va19r total deste Contrato é de R$ 100.555,65 (cem mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-
financeiro aprentados pela CONTRATADA 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na clausula oitava, contados a 
partir da ordçpi de serviço emitida pela ( ONTRATANTE 

/1 1 - O prazoipara inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expçç1ida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Clausula, 

7 razo de garantia dos serviços devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido po Çoçnssão designada pela aut )rldade competente 

CLAUSUJA QUINTA - DO AMPARC LEGAL 

1 A1aVatura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070602 

.................. 2 Os Serviços foram adjudicadc s em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
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Estado dó Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAJU 
FLNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 

7y 

licitatório n° 22018-070602 tomando corno 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 à 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) ,  valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 	

1 

- caução cru dinheiro ou títulos da dívida pública; 

1. i .1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro,.: deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança cm favor da CONTRATANTE. 	.. 	 . . 

1.2 seguro-garantia: 
1.3 - fiança bancária. 

2. No caso de rescisão deste Conflto, por, culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-o a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, alem de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei. 	 . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 1)0 CONTRATO 

1. Á execução deste Contrato, bem corno, os casos nele omissos, regiflar-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos precutov dc. direito publico cipk.aado'.c4hes supletivamente, os pnncqios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na formn do artigo 54. da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do aftigo 55, 
do mesmo diploma legal.,  

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

CA vigência deste Contrato ter início em II de Julho de 2018 e o término em 3,1 de Dezembro d 2018, 
tendo inicio e Vencimento em 4ia de exp4iiente. devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

ClÁUSULA NONA - DOS 1 CARGOS 1)0 CONTRATANTE 

1. Caberá ú CONTRATANTE: 

permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de refonna e adequação: 

1.2 - prestar a, informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTIfATÁDA' 

1.3 - acomDaltnr e fiscaji7ar o andamento dos ser viços de reforma e adequaçào, por intermédio da 
Comissão , para tanto fonialmetite design4da: 

14 - aututizq cp.taizquu- serviços pertinentes 1  ao obj ete deste c,nitato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, 	órçoi iento detalhado epreviamente :ubme'ido e aprovado pelo Município de 
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Estado do Pará 
(OVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

UNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 	 3 
ACARÁ, desde que comprovada a necesidade deles; 

1.5 - rejeitar qualquer lerviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou coIti, as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS ri-:2/2018-070602; 1 

1.6 - solicitar 1  que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 11°  2/2018-070602 

1.7 - atestar as nota fisc'l/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENCAI4GOS.DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n°2/2018-070602: 

1.1 - serres 9 onsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste coitrato, tais como: 

a)sal, ários; 
b) seguros de acidente;  
c) taxas impost9$ e contribuições; 
d) indenizações- 
e)vales.-refeiça - 
O vale-transpoije- e 
g) outras que pop ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus em regados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício pom o orpo; 

1.3 - manter, ainda, os, seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
''imediatamente qualquer um deles queconsiderado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 

CONTRATANTE- 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTEI ou a 
terceiros decoFpntes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

responder também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

li 
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na execução do serviços et no recinto da CONTRATANTE 

11.7 - assar iir intera e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 
CONTRATANTE, de forma a evitar 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 verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prhzo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados 'necessários e na forma da legislação 
pertinentç; 	- 

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

1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1° do art. 56 da Lei n 8,666193; 

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas instalações e a todos os jocais onde stiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

1.16 - comunicai i A4ininistração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgéntê e prestar os esc] arecimeitos que julgar necessário; 

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manuteqçao e segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e manutençao 'do esquema de prevenção de incêndio, bem corno outras contruções 
provisórias neèessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
'PREÇOS nÓ  2/2018-070602; 

1.18 - responsabilizar-sepelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição 

1.19 - recpcvnsabilizar_se por todo transporte necessário a prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necesarios, inclusive os mal executados; 

1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, qndo do uso de similar ao desqçito nas 
Especificações Técnicas cotistamps dp Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070602, sempre que a 
fiscalizaçao da CONTRA1'AT'TE julgar ppcessário; 

1.21 - exigir de seus sul$ontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de £ calizaçãóda CONTRATANTE, quando solicitado: 
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• 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.22 - respoisabilizaf-sL pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assistência tecniça e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
trabalhos 

1.23 submeter a aprovição da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva cápacidade técnica do responsável tecrnco que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicado 

1.24 - gaiaqi, pelo prazp mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebn1ento Definitivo, conforme artigo §18 do Código Civil Brasileiro, 

1,25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1,24 e desta Clausula, a CONTRATADA 
devera, sob pera de ser i ncluída no  de empresas suspensas cie participar em licitação realizada pelo 
'tONTR4TÁNTE, atender ios vbainadqs da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial, e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as co~ de ,  habilitação e qualificação tigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-070602 

2 Cabem, ainda, a CÓNTRATApA como parte de suas obrigações 

2 1 - efetuar i pgistro d sfr Contrato no Conselho Regional de Erignhana, Arquitetura e Agronomia 
- CREA, em cumprimento ao ipoto n Lei n°6496, de 07.12.77; 

2 2 indellizai ou iestau lar os danos causados as vias ou ioadouros públicos; 

' , '2.3 - renlanejá-_quaisqui, 1  iedes ou empecilhos, porventuia existentes no local da obra, e 

2 4 cumprir ada uma s normas regulamentadoras sobre tUedicna e Segurança do Trabalho .  

flCLÁUSULA DECIMA PRJ1'Ø IRA - 'Pl  AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1 À CONTRATADAfabew  a da 

1 1 - assumir respon,a ilidade por todos os encargos pvidenuanos e obrigações sociais previstos 
na 1egis1aço social e trabalhisa em vigo obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão renhum vinculo empregatci.S m a CONTRATANTE, 



1.2 - assriru, , itambém,1 1U  responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação rspecifica  de aviderities do tr alho, civando, em ocorrência da especie, forem vitimas os seus empregados 
no decoiTr do fornccin e4o c do destpenho  dos serviços ou em coneflo coii eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRAI MTE, 

1.3 - aisunrn todos os pcargos de possível demanda tr abalhista, civil ou penal, relacionados a 
execução, dos serviços, or~gma. iamentq ç4 vinculada por prevenção, conexãó 4u continência, e 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAMA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂJ 

1,4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato 

2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagmento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTR,LTADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, çom a CONTRATANTE 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA LiAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte - 

1. 1 - e expressamente roibida a contratação de servidor, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência de `e contrato, 

1 2 - e expressamente pioibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver preia  aqtorização da 4lministr*ão da CONTRATANTE, e 

1.3 - e vedada ,a subpontitação total dos serviços objeto deste Contrato, 

1 3 1 a subcontatação parcial dos serviços go seta admitida se previamente autonzada pela 
Administração da CONTRATANTE,  

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA, -  DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

Cabera a CONTRAI, ADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Tecnica-
itiva aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente 

O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
TÀDA e devera ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatono da TOMADA DE PREÇOS n° 

[JLA »ECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

,Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
bades e fiscalizados por Comisflo da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
par assisti-ia e subsidia-la de iormações pertinentes a essa atribuição, devendo 

ART 

2/201 

efeito de 

- promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograrna Físico- 

2 - atestar os documentos referentes a conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
to. 

panhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
podem, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado cm desacordo com o 
essa medida se tomar necessária.  
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's':4nos subseqüentes, quando for oes 
a ser consignada a CONTRATAI' 

D 'AGAMENTO 

sicØ-Financeiro apresentado, a C0 
In'4 vez medidos os serviços pela .i 
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;o, será alocada à dotação orçamentáriá' 
4E, na Lei Orçamentária do Mudicípio. 

LATADA solicitará à CONTRATANTE 
jização, a CONTRATADA apresentará 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL 1W EDUCAÇÃO 	 . 

3. A CONTRATADA. deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CRIA e aceito pela Administração da CONTRATANTE que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

S. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário a regularização das, faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
CONTRATANTE. mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo cirunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão peta CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A atestação das notas r'is :ais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
7'\caberá ao CONTRATANTE ou a aen'idu r designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉ'IwA - DA DESPESA 

1. A despesa com a execução do serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo da dotação orç'nnentáriq Exercício 2018 Projeto 0801.123610003.1.005 Construção, Reforma, 
Adequação,, Quadras na.. E'3colas. 4lassificaçào econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalaçâes,. Subelemento 
4.4.90.5 191 no valot de R 100.555.65. 1 

1.1 - A despesa para 

CLÁUSUMflCIMA OITAVA -: 

1 Obedecido o Cionograina] 
a mediçãõddstrabalhos executados. 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 4$'»" A 

FINDÚ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

nota fiscal-fatura de serviços rara Iiqi'daçâo e pagamento da despesa veiO CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária creditada em coma correuteon cheque nominal ao credor no praz-) de 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRAi ANTE. 

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

J.2 - as medições serão eMadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

1.2. 1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograina Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Cornisão fisealiiadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados. tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

1.2.2 - serão embtidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acorde do Repnusael Técnico, o qual ficará com unia das vias 

n 
1.2 - ai mediç ks deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 

do mês subsequente e a flscalizaçAo teM 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se o materiais e, equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o 
valor a ser lesado em centa para cfeiÍq de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos uni os apresentadas pela CONTRATADA: 

1.11- entende-sp 	custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n" 2/2018-0706 2. m

por
enos o BDI contratual: e 

1.3,2- o BUI rdsativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos s'enriços 
relativos à mão-de-obra e rvpeeri\o BD( serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
os equipamentos. - 

1.4 - as notas fiscak faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE para fins de liquidação e pagamento, ate o dia 22 de cada Inês, de forma a garantir o recolhimento 

/das importncias relidas rdativas à con jibuiçào previdenciária no prazo estabelecido na alínea "W, inciso 1, artigo 
30, dai -ei n°8.212,91, aliciada pela Lei rj° 9.87,6/99. 

41 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA g o pagamento dos eventuais encargos 

am 

res. 

- O pagamento mel 
a por servidoi desi 
4TRATÀDA junto 

1 dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
Eido, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
;eguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

dos 

 

ento[da primeira fa 
lentos: 

fiscal somente poderá ocorrer, 

TV SÃO JOSÉ N° 120 

se acompanhada dos comprovantes 

2. 

 

 



Estado do Pará 	[ 
GOVERNO MUNICIPAL DEACARÁ 	 fr or  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO  

2.2 - Matricula da obra no INSS; e 
2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efcuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e prcvidenciúria, sem que isso gere direito a alteração de preço:., compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATANTT. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para ramo, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a eorresRondcnte  ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da scguintc fórmula: 

EM =1 xN x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratõrios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

1 = taxa de compensação financeira - 0, 0016438, assim apurado: 

= (TX/l 00) 	1 = (6/100) 1— 0,00011 438 

365 	V,365 

TX = Percentual da taxa anua! = 69'o. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA &LTERAÇÃO 1)0 CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Adwinistraço da COM TRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

CLÁLSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERViÇOS 

1 . No interesse cia Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 



- 	
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ACAIt&. 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	 'ír.. 

» 

\ç J 

aumentado ou suprimido até o liwitc de 25% (vinte e cinco por cento) conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 1  
e 2°, da Lei n°8.66693. 

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

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

1.3 - nenhuma supressão, 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 seu iços, se a CONTR-ATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pda CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidus, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

t'iesde que regularmente comprovados. 

CLÁLSL'IJA VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1. O atraso injusIificdo na c.<c:açào dos serviços ou o descumprimcnto das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTR.VADÀ à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, afê o máximo de 0% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, urna vez 
comunicada oficialmente. 

2. Pela inexecuç3o total ou parcial do objeto deste, Contato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advelã'cia: 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrawdo, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida tio prazo de 1 5 (9Ltfl72) dias, contactos da comunicação oficia! 

2.3 - sus ,  :;'são temç :rária dc participar em hcitço 	impedimento de contratar com a 
'\drntm tração da CONTRÇi ANTE, lxi prazo de até ' 'dois) unos 

2.4 - declnaçdo & inijoneidade para licitar ou contratar com a' Administração Pública enquanto
perdurarem os motivo, dcterraitiantes :ia punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicoi :. penaiit'ade, qi. 2 será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e p UN cUxort do Q prazo da sanç5 aplicada com base no .ubitem anterior. 

3. Pelos motivos qu se seguem principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 
item anrior: 

- 	3.1 - pela não ppresenta ção da apólice de seguro contra •iscoi & engenharia, conforme disposto na 
Cláusula Sexta: 

3.2 - pelo atraso ii' extcQçào da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

2.3 - pelo não cunrrimio dos prazos estabelecidos no C conotrama Hsico-Financeiro; 

.1 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

3.4 - pela recua em su 
a ser rejeitado, caracterizada se a subst 
estabelecido pela fiscalização, contado 

3.5 - pela recusa em rei 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) 
rejeição. 

3.6 - pelo d espumPrimc 
proposta. 

O 
ituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
ção não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
data da rejeição; e 

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

de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e:pm sua 

no Uaclastro de 
a  Lei a° 846 

S. Coi 
Administração 
CONTRATAL 

As 
com a Admii 
Administração 
pagamentos a 

CLÁUSULA, ]  

1.Aiz 
da Lei n° 8.66 

assegurado o 

das penalidades citadas 1 a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
ornecedoreq da CONT IATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV 

93 	1 

)rOVado o impediment ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Ia CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Claupula, a 
ficara isenta das penal;jades mencionadas 

uções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
;tração da CONTRAT4NTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
ublica poderão ser aphadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
em efetuadàs. 

GESIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 

cecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
'3 

1.1 - Os casos de rescão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
itraditorio e a ampla defesa 

isão desge Contrato poderá ser 

21 - determinada por ao unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

uma de 30 (trinta) dias, 

2 2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
a a Administração da CONTRATANTE, e 

2.3 - judicial, nos tenros da legislação vigente sobre a materia 

cisão administrativa ou amigável devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
etente 

TERCEIRA- DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 
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Estado do Pará 
GÓVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1. As dúvidas e/ou oissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-070602, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

2. Todos os trabalhos deverão se executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das nçnnas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

1 A QONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a prévia d  sulta e concordância da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 01 AMA - A VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica inculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2018-070602, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatorio n.° 2/2018-070602, e aos termos das 

fliropostas da CONTRATAD t. 

CLÁUSULA,YIGÉSIMA QUINT - DC FORO 

1 .i As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, será  processadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais prii ilegado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d da Constituição Federal. 

2. E paia firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, eFpelas  testemunhas abaixo. 

ACARA-PA, 	- de Julho de 2018 

FUNDO 	AL DE EDUCAÇÃO 5.196.548/0001-72  

CONTRATANTE 

MADUREIRA EMPREENDIMENTO LIREI 1 
CNPJ 27.708.390/0001-05 

CONTRATADO(A) 

2. 
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