
• 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAR 
1 «EFLITURÁ MUNICIPAL DL ACAM 

O Município de ACAR4.;: através 
CONTRATANTE, loca1izao na Trav 
representado pela Sra AMftJ4DA OL 
252, KM 05, portadora do ('ÓF 0 74 
inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 28 334.2 
CEP 68445-000, doravante denominc 
MARQUES BATISTA ves4ente na R 
000, portador do CPF 048 37l '482-01, 
avençado, e celebram o piesinte Cont 
proposta apresentada pela (QN 1 Ri 
disciplinares datei no 8. 660' e alterc 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado 
sa São Jose no 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05.196.548/0001-72, 

\EIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, residente na RODOVIA PA-
004.872-20 e, de outro lado CONS1RUTORA REALIZAR LTDA - EPP, 

estabelecida na Rua Cantidio Nunes, S/N, Novo, Barcarena-PA, 
1,t simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por RAILSON 
i Lameira Bittencourt, n° 266, Aios A, Nazaré, Barcarena-PA, CEP 68445- 
e acordo com a representação legal qne Inc e outorgada têm entre si justo e 

•o, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070601 e a 
ADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas 

 posteriores, mediante as C1áuu1as çiç se seguem: 

) pe 

9 vgr total de 
sessenta e bito centavos), 
fisico-financeiro apresenta 

CLÁUSULA QUARTA - 

!.''Os serviços de 
partir da ordem de serviço 

il - Ol 
de Serviço, èxp ida pelat. se inferio'r ao máximo dei 

ai: 

objeto a Construção da drenagem ,,ç revitalização do parque da cidade de 

;os Á SEREM CONTRATADOS 

 mil, cinquenta e nove reais e 

compreendem as especificações descritas nos Anexos do edital da 
1, partes integrantes deste Contrato, 

de k$ 269 059,68 (duzentos e sessenta e nove 

)E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

itados de acordo com o prazo estabelec do na clausula oitava, contados a 
pela JNTRATANTE. 

dos serviços será de ate 5 (cinco) di.s, contados do recebimento da Ordem 
TE e o de conclusão, será de acordo o'n o proposto pela CONTRATADA, 
[esta Clausula, 

)s devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitiyo a ser 
)ndade competente 

LEGAL 

to decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070601 

is em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 

Tvs10 Io0N0120 	 • 

e acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma 
RATADA. 

o 

DO OBJE 

Lato tem co 

DOS SER 

ra cntratad 
' 2/2018070 

ITDPVALt! 

st Contrato 4 ( 
4iscuniinado j 

4ps pela COtÇ 



- auto.zarq 
durante a st 
	Ação, i11iediar 

Estado do Pará 
GJV LRNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 '* 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 	 1 

licitatúrio n° 2/2018-070601, tomando e mo base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei p 0  8.666'93. 

CLÁUSULA SEXTA - D% GARANTIIL 

[.Será exigida da CONTRATP.'l\ a apresentação à Administração dó CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da '(ata da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a Sq 'O (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

.1 - caução em'dinheird ou títulos da dívida pública; 

1.1 .1 - a garani a em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE: 

12 - seguro-garantia- 
1.3 - fiança bancária. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 1)0 CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, p n como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito p4tlico. apli' 
disposições de direito privqo. na  forn 
do mesmo diploma legal. 

CLÁUSUL % OITAVA - DA VICÊN 

tendo início e vencimeni 

CLAUSULA NON k -1 

1.Caberú à COt 

1.1 - puniu 
de reforma e adequação: 

1.2 - prest 
responsável técnico da €01 

1 	- qeflin 

tvr ac 'sso dos empregados da CONTRAI ADA ao local da prestação dos serviços 

es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

zar o andamento dos serviços de rt,forma e adequação, por intermédio da 

-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

X E DA VALIDADE 

inicio em 17 de Julho de 2018 e o tennino em 31 de Dezembro de 2018, 
liente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

DO CONTRATANTE 

serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
ento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 

TvsAo JOSÉ Nizo 



1.4 - 

qualquer vínculo emp 

1.3- 

1.4 - te 
terceiros, decorrentes de 
essa responsabilidade a f 

1.5 - FC5 

- 

• 	 .. Estado doPará 
GÁJVERNO MUNICIPAL DE ACARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

ACARÁ, desde que comprova  a neeeidade deles, 

1. 5 - rejeitat'qualquer icrviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou cqln as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n 212018-070601; 

1.6 - sohci$aç que seja jefeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMA 9A  DE PROS n°2/2018-070601, 

1.7 - atestar as nota fi lil/fatutas correspondentes e fiscalizai o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, espepalpiente dvf gnado para esse fim 

CLAUSfl4 DÉCIMA - pos ENCA!kOS DA CONTRATADA 

1 
a° 2/20U 

abera a CONT(ÀLTADA, 4m dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
70601 

ponsável, ei -ç relação aos seus empregados, por toqas as despesas decorrentes da execução 
intrato, tais 	)mo: 

ilár 05 	O 
ui•o5 de a1*dente: 

impo'4 s e couribuiçôes: 
ndc-nizaçàes 
;aks-refeiçàci 
'esiranspoie: e 
)Utras que pptvenuira venham a ser criadas c exigidas pelo Governo; 

jos seus er.regados sujeitos às normas disciplinam' da CONTRATANTE, porém, sem 
dc com o ór ito: 

. ainda, o. seus empregados identificados, qupaido em trabalho, devendo . substituir 
, deles que 1 eia considerado inconveniente à tioc, ordem e às normas disciplinares da 

-Dúcier pelos 1 çlanos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
a'culpa ou d o, quando da execução da reforma e adequação, no excluindo ou reduzindo 
alizaç&i ou acompanhamento pela CONTRATANTE: 

)nder, també ti. por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
'esses wnhai1 sido ocasionados por seus empregadcs durante a execução ddos.serviços; 

com despesa de-corrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
as sçrviços ou no recinto da CONTRATANTE: 

umir intei1'. e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
L' de todas 	estruturas da obra a executar; 	 . 

TV SÃO JOSÉ Y 120 
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a) no caso de 1 
is, regulamentos ou posturas 
tATANTE, de forma a evitar en 

1.9 - reparar, corrigir, 
serviços efetuados em quese verificare 
utihLados, no prazo maximo de 5 (cinco 

1.10 - prot'ideneiar. pu 
sentido de evitar qualquer tito de acideri 

.1 1 - lbrnccer instaiaça 

1.12 - instalai unia plau 
pertinente; 

1.13 - remvei o enrulhi 
durante todo o período de execução e. es 

1.14 - prestai a ga rantia 
no 1' do art. 56 da Lei n° 8.666Y93; 

1.15 - pennilir. aos técn 
suas instalações e a todos os locais onde 

1.16 — coinuticar à A 
caráter urgente e prestar os ec1arecimer 

1.17 - responsabili7ar-s 
igilância,organi7aço e manulençào 

k1S'_JLJ II sal 

1.18 - responsabilizar-
pela CONTRATANTE e Pç los atrasos 

1.19 - responsabilizar 
como por ensaios, testes otpiovas nec 

— providenciar, 
itüicôes ou 

?as, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
cilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços 

nover, reconstruir ou substituir, às.áuas expensas, no total ou em parte, os 
i vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
lias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 

:s adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

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

e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
ecialmente, ao seu final, 

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

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

iinistração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
is 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 constantes do Edital da TOMADA DE 

)elas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
trretados por esta rejeição, 

por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
ários, inclusive os mal executados; 

suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
lações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Edital da TOMADA DE PREÇÕS ti0  2/2018-070601, sempre ',que a 

tecessario, 

contratados, se for o caso, copia da ARI dos serviços a serem realizados, 
da CONTRATANTE, quando solicitado, 

TV SÃO JOSÉ N012O t-_ 



Estado do Porá 
G
LF

ERNO Mfll( IPAL DEAC &RÁ 	 ~ 

flTURA MUNICIPAL DE ACARA 

1.22 - responsabilizar-si: pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar asistêrseia técnica e administrati va necessária para assegurar andamento conveniente dos 

trabalhos; 

1.23 - submeter \ apro1ação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da iespeetiasspacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado: 

1.24 - garantir pelo pra ':'.i m ínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços excetuados, contados a partir 
da datada emissão do Termo e Recebi rito Definitivo, conforme artigo 61 8 do Código Civil Brasileiro: 

m 1.25 - dura: o period 1  de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá, sob pena de SCL incluida no adatro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 

oNTRATANi E. atender gos chamacfc s da C ONTRATANTE no prazo máximo de IS (quinze) dias, contado da Ç  

,omunicaçào oficial : e 

1.26 - manlcr, durantetoda a exccução dos serviços de reforma e adquaço, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 

2/2018-07,9,601 

2. Caberá, ainda, à.CON 'RATADA, corno parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o registro qeste Contraio no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia 
- CREA, em cumprimento ao disposto 	Lei n° 6.496. de 07.12.77; 

2.2 - indeiu ri ou resta  r os danos causados às tias ou logradouros públicos; 

23 - remanear quaisq ]t redes ou emp cilhos, porventura existentes tio local da obra: e 

2.4 - cumpr i cada uma ás normas regulamemadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

,CLÁUSULA DÉCIMA PME1R4 4bÀS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. A CONTRATAD caberá, aj.da: 

assWf a responsiiidade por todos os encargos prcvidenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e Uabalhista cm vigo. obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo ejtprcgalícioi4a' m a CONTRATANTE; 

1.2 - assumjr, tamben, a responsabilidade por ioda as providênc ias e obrigações estabelecidas na 
legislação específica d, acidentes do trkballio c'uando, em ocorrência da espécie, forem vitimas o' seus cirpregados 
no decorrer,  do fornecimeio e do cie ',empenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
depend&ieia da CONTRAT NU. 

- as' un1ir 1ir todo; o encargos de possível demanda trabalhisa. civil ou penal. relacionados à 
execução dos serviços, originariamente pu vinculada por prevenção. conexã' ou ctqptinéncia: e 

T\ 5(0 .R)St N°120 
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Estado do Para . 	 . ERNO MUNICIPAL DE ACARÁ A 
FEITURA MUNICIPAL DE ACABA 	 r — 

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

2 A inadimplência da CQNTRA tAbA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual ÇONT 4ALTADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa 
ou passiva,m co a CONTRA1 ANTE 

CLAUSULA DEC1MA. SECUNDA - LtS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTR4 1 ADA o4rvar, também, o seguinte 

1.1 - e xpçsamente roibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante i iignci &4L contrato, 

ibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
ão da CONTRATANTE; e 

taçao total dos serviços objeto deste Contrato, 

atação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

videnciar, junto ao CRIA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-,: 
nte licitação, de acordo com a legislação vigente 

' serviços a serem desenvolvidos deverá ter vinculo formal com a 
lia,fiase de habilitação do certame lir itatono da TOMADA DE PREÇOS n° 

ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

odq Øe vlgên L deste Contrato, a execução dos se 
adç pr Com4 ão da CONTRATANTE, para tanto 
sulia-la de formações pertinentes a essa atribuiçã 

)inoi ti, as avali ões das etapas executadas, observan 

stat os documt os teferentes a conclusão de cada ei 

ipan ainento e fiscalização dos serviços, o Titular d 
podra, ai star qualquer trabalho que esteja s 
es$1

md  
eliida s mar necessária.  

TV SÃO JOSÉ N0  120 

-é 
houver 

13 - e veda Ida asii  

iii -as 

SERVIÇÕS.. 

1 Caberá à CONTRATADA r 
\RT relativa aos sen iços objeto da prc 

2. O responsável, 	cnico p' 
ONTRATÁD'\ e dcverá '.r o indica 

22018-070601. 

-1 

iços de reforma e adequação serão 
stituida, permitida a contratação de 
devendo: 

disposto no Cronograma Físico- 

t, nos termos deste Contrato, para 

CONTRATANTE ou outro servidor 
ido executado em desacordo com o 



Estado do Pará 
&IOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	

O í7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARA 

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

4. A CONTRATADA de erã niinler no local da obra, durante a sua execução. 01 (uni) engenheiro inscrito 
( no REA e aceito pela Administração Ja CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 

pióprio, para representá-la sempre que lcj necessário. 

51 1  O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mcr'cionados. «terminando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providência que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiore' Í 'm tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

1. Após coneluido. o objeto. 	 provisoriamente contrato será recebido provisoriaente pela Administração do 
CONTRATANTE. mediante termo cireunstaticiado. assinado pelas panes, no prazo de até lO (dez) dias úteis 
contados do recebimento da eornunicaçã escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2. O rccchirnento definitivo do 4bjeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstan4ado, 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 Lermos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 666/93.

ii  

3. Os seniços somente serão co:siderado concluídos e em condições 4: ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA TESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

!. A atestação das notas fisca.'faturas referente às etapas dos serviços executados objeto (leste Contrato 
caberá ao CONTRA1'ANTL ou a servi d1r designado para esse fim. 

ri ÁISÍTI.A flÉflMk SFTIMA .. fltIDFSPF.SA 

1. A despesa com a execuçào d4 serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho,
esta a cargo da dotação ortamentartuI  h\nelCIo 2018 Projeto 1801.154510007.1.025 Construção, Reforma e 
Adaptação de Praça e Jardins, Classific*ào  econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, 
no valor de RS269.051X68. 1 

p( sa para oá nos subsequentes, quando for o caso, será aloeada a dotação orçamentaria 
essa finand , a sei consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Munzcipmo 

TAVA -1) PAGAMENTO 

uc3grama FW o-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE 
e,tados U vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara 

Tv SÃO  JosÉNo 120 

 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 é FkEFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 	 •-.. 

nota fiscal fatura de serviços para liqukiaçào e pagamento dá despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no pra7 de 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE. 

1.1 - Somente serão pag9s os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

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

1.2.1 - quinzenj'imerne em cumprimento ao Cronoprama Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão íis.tlizadura  da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por da aprosacos, tomandtf por base as especificações e os desenhos do projeto; 

1.2.2 -- serão c1 1  itidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do l(eponsh-el Técnico, o qual ficará com unla das ias: 

n 
1.2 .3 - as medir 	deverão ser solicitadas pela C2NTRATADA até o 30  (terceiro) dia útil 

do mês subsequente e a tiscaIzação terà )2 (dois) dias úteis para executar a medição. 

1.3 - A criirio da t'iscaizaçãc e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se es 'n'tenais equipinientos fornecidos e depositados nu canteiro da obra. Neste caso, o 
valor a ser, levado em coifia paro efeit de pagamento será e custo dos materiaise equipamentos constante das 
composições de custos unitá9os apres endas pela CONTRATADA: 

1.3. - entende- ?..: por custo a coração de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n'212018-07 1, menos o BDI contratual; e 

1.3.2. o BOI r;atio aos materiais e equipamento; iem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos à mão-de-obra ç respectivo I3D, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentos. 

1.4 - as notas fisca's faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE para fins de tiqtidaç b e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 

.r -'das importâncias rendas relatvas à co, Ábuição preideneiara no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo 
0, da Lei n° 8.212,91, alterada peta Lei i° 9.876/99. 

1.4. 111 - No caso e as notas fiscais faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior ,  à indicada no irem ante or será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

1.5 - O pagamento me aI dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor desi nado, coní'onne disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA jun'o, Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. 

2. O pagamento da primeira fitura no'a fiscal soinent' poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 

11 - Reg'Iro (L' obra no LREA: 

- 	TV SÃO JOSÉ VI2C . 	 __ 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
IItEFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

2.2 - Matrícula da obra no INSS: e 
2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

3. A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar o pagamento se, tio ato da atestação, os serviços 
executados. os :  equipamentos ou os materiais fornecidos nõi; estiverem em ptrfeitas condições de funcionamento OU 
de acordo com as especificações apre' en'adas e aceitas. 

4. A CONTRATANTE poderá» deduzir da importância a pagar osi valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATA ] ~A nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será ele do a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciária, em que is; gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATANTE.

6. Nos casos de eventuais airaos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fl44 conencior1 ado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATÁYTE, 
entre a daL acima referida e a corresondei'te ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:: 1 

EM 1 x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratorios; 

N = Número de dias entre a dar? prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: 
VP - Valor da parcela a ser paga. 

= taxa de compensação financeira 0.00016438. assim apurado: 

1 =(TXIOO) 1=(6/100)  1 0.00016438 

365 	365 

TX = Percentual da taxa anual = 60 'o. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA A JTERAÇ .O 1)0 CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá spr alterado, nos casos previstos no qáigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

CLÁUSULA VIGÊSIM & - DO 4UMNTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da A4ministraçfuida CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato Poderá ser 
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aumentado ou suprimido até o limite de S °'o (vinte e cinco porcento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° 
e 2°, da Lei n° 9.666193. 

1.1 - A CONTRATAD4 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 aciéscimc poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

1.3 - nenhuma supress-o poderá exceder 25% do vaiei -  inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebra  entre as partes. 	 1H 

2. Em caso de supressão do.; serliços. se  a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos r@a CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos cv.muaÇnente decorrentes da supressão, 

r'esde que regularmciue compro ados. 

CLÁIJSUL t VIGÉSUU t PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

1. O atraso injustificado na exnuçào dos serviços ou o dcscumprimeito das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTRATADA à pulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, até o máxin4 de 10% (dez por cento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, urna vez 
comunicada oficialmente. 	 1 

2. Pela inexecução Lotal ou paiqai do objeto deste Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida: á prévia. 
defesa, aplicará CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - adverneia.  

multa de 10.  (cUz por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de IS quine dias, contados da comunicação oficial: 

13 - suspensão temp4kária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
,r—&dministração da CONTRATÀN1 E. p;;4 prazo de até 2 (dois) anos: 

) 
declaração de iuidbneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes ta punição ou até que seja prou'ovida a reabilitação perante ,a própria 
autoridade que aplicou a peir4idade, qv será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuizos resultantes e após decorrilo o prazo tia sanção aplicada com base no subitein anterior. 

3. Pelos motivos que ,e seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 
item anterior: 

3.1 - pela nc' apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
Cláusula Sexta; 

3 2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

33 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no ronoama Físico-Financeiro; 
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ltituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 

4 ição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
data da rejeição; e 

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

•o de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato tem sua 

a CONTRATADA ficará sujeita, ai nda, ao cancelamento de sua inscrição 
LATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV 

ou reconhecida a força maio!, clevidamente justificados e aceitos pela 
m relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Ciausula, a 

lades mencionadas 

jispensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
ANTE, e declaraçao de midoneidade pata licitar ou contratai com a 
radas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

DA RESCISÃO 

deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

ão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

xá ser:  

to unilateral e escrito da Adniinistraçãc da CONTRATANTE, nos casos 
do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

o entre as partes, reduzida 4 teimo ilL) processo da licitação, desde que haja 
)NTRATANTE; e 

da legislação vigente sobre a materia 

amigável deverá ser precedida de  autorização escrita e ffindanvmtda da 

3.4 - pela recusa em 
a ser rejeitado, caracterizada sp a 
estabelecido pela fiscali7açv co 

- peia recusa em re 
efetivar no prazo máximo à: 5 (cinco) 
rejeição. 

16 . pelo descumprim,  
proposta. 

4. Além das penalictade. cit.ad  
no Cadastro de Fornecedoiçs da CON 
la Lei n.° 8.666. 93. 

5. Comprovado o unpedimer 
Administração da CONTRATANTE, 
CONTRATADA ficará isento das pena 

6. As sanções de advertência, 
com a Adininistraçúo da COi'Ji R4 
Administração Pública poderão s.r 

II¼4tLU a 31øhh1 I.iI.LMfl.fl).; 

cução total o pa 
da Lei 

1 - Os caos. de 
11

aditorio a 

.ão deste Cqntiatc 

2.! - 
enumerados nos incisos 
antecedência miniina de 

2.2 - 
conveniência para a Ãdr, 

- jud 

ç4'el, por acon 
%sflçf40 da 

il, nos termos  

ftBWR4 - DAS CONSIDERAÇÕES ESPE( IFICAS 
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Estado (fl Pará 
GOVFSNO MUNICIPAL DEACARÁ 
FREI EITIRÂ MUNICIPAL DE ACARÁ 

1. As dúvidas eou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS no 2/2018-070601, serão reok4as pela CONTRATANTE. 

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

3. A CONTRATADA ficará  ob,rigada a executar fielmente os serviço:; programados nas especiíicaçôe%, não 
se admitindo modificações sem a prévia &onsulta e concordância da CON'L RA I'ANTE. 

ii 
CLÁUSULA vicÉsniA QUARTA - )'4 V1NCUL tÇ O AO EDITAL EA PROPOSTA DA CONTRATADA 

1.Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS nY 2/2018-070601, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATJ41,4TE. constante do processo lieitat&io n.° 2/2018-070601, e aos termos das 
ropostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSJMA QUINT - DO FORO 

1. -  As questões &coirentesi da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas a Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos eass previstos no mi. 102, Inciso 1. alínea 'a da Constituição Federal. 

2. E, para firmeza e validade do'4ue foi pactuado, lavrou-se o preseme i  Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e Forma, para que sanam lia; SO efeilJ, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTE. T  \DÀ, e pelas testemunhas abaixo. 

ACAR,k-PA. em 'de Julho de 2018 

PREFEITURA M l( AL DE ACARA 
CNPJ(MF) fl5-1' 6.548;090l- 72 

ÇØ1RA rANTE 

CtA b 
Cl NSTRUTORÃ REALIZAR LTD \- EPI' 

CNPJ 28.334.234'0001-94 
CONTRATADO(/\) 

Testemunhas: 
L 	 2. 	 - 
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