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CONTRATO N° 20180132 

O Município de ACARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Travessa São José n°120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 30.088.759/0001-39, 
representado pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, residente na RODOVIA PA-
252, KM 05, portadora do CPF no 742.904.872-20 e, de outro lado C S LIMA COM E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ(MF) CNPJ 08.382.477/0001-90. estabelecida na Rua Padre Saturnino Cunha, n° 390-A, São Sebastião, Mãe do 
Rio-PA, CEP 68675-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por SERGIO 
ROBERTO LIMA DA CRUZ, residente na Rua Padre Saturnino Cunha, n° 386, São Sebastião, Mãe do Rio-PA, CEP 
68675-000, portador de CPI? 392.749.262-00, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si 
justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-0.11003 
e a proposta apresentada ,gela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 

.-isciplinares, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ:TO 

1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para construção de uma 
pequena quadra ;.sem cobertura e ampliação da escola localizada na comunidade do Urucuré neste Municipio de 
Acará/PA.. 

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° 2/2018-01ï :003, partes integrantes deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1. Q valor total deste Contrato e de R$ 301.256,04 (trezentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 
quatro centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-
finaneeirq,ápresentados pela CONTRATADA. 

' LÁUSULA QUARTA. - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava, contados a 
partir da ordem de serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRMfÀ.NTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no ca t desta Cláusula; 

2v  O prazo de garantia dos seryiços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por C9missão designad, pela utoridade competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPA ZO LEGAL 

1. A lavratura do presente Co trato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011003. 
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2. Os serviços foram adjudicai os em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório n 2/2018-011003, tomando orno base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANT 

1. Será exigida da CONTRAT/ DA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da lata da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a, 5% (cinco por cento • ido valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

1.1 - caução em 

1.1.1 - a gar 
-z\oupança em favor da CONTRATAN 

1.2 - seguro-garantia 
1.3 - fiançabancária. 

2. No. caso de rescisão de 
responsabjUzpdp-se a CONTRATA 
outras penalidades previstas na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA 

1. A execução deste Contrl 
pelos preceitos de direito pújDlico, a 
disposições de direito prvadq, na f 
do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA OITAVA - pÁ VIGI 

1 A vigência deste  ontra 
)19, tendo, injcio e venciiMito  em 

CLÁUSULA NONA - 

1. Caberá à CONTRkT 

1. 1 - permitir o 
de reforma  adequação;! 

responsável técnico da 

13-2 	e 
Comissão para tanto fc 

ou títulos da dívida pública; 

em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 

e Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
A por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 

DO CONTRATO 

m como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
ido-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

CIA E DA VALIDADE 

era inicio em 09 de Novembro de 2018 e o termino em 08 de Novembro de 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

;os DO CONTRATANTE 

cesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 

e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

aiizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 

qual pèr serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
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to detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
lide deles; 

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

•ito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
5 n°212018-011003; 

'aturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
ido para esse fim. 

)S DA CONTRATADA 

dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

m relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
como: 

e contribuições; 

venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

pregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
•.gão; 

)s seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 

danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
@o, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 

t, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
L.sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
t, no recinto da CONTRATANTE; 

i e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
;estruturas da obra a executar; 
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durante a. sua execução, mediante 
ACARA, desde que comPr ?vi ida a n 

1.5 - rejeitar 1 qualq 
passadas pela CONTRATANTE o 
PREÇOS n°  2/2018-01l0d:: 

1.6 - solicjta que 
Anexos do Edital da TOMhA DE 

1.7 - atesta a nota 
da CONTRATANTE, espipientc 

—ÇLAUSULA DÉCIMA - D$S ENI 

1. Caberá à CON[fRATADi 
no 2/2018-,0,11003: 

1 1 - ser responsave 
dos serviços objeto deste contrato, U 

a) slários; 
b)sgurosd 
C) axa, im 
d) :itdehiia 
e) vaje-refi 
f) vale-tran 
g)Õtr4sq 

1.2-mant 
qualquer vínculo empregati 

.......... 
.1.3-man 

imediatamente qualquer u 
CONTRATANTE; 

1.4 - resp4der pci 
terceiros, decorrentes de suaLLulpa 1 

essa responsabilidade a flscJlização 

15 - repoIdLt lii 
CONTRATANTE, quandd esses teA 

. 1.6-arc r' com des 
empregados na execução d4 rviço  

- a sumir inte 
estanqueidade e 

estabilijt 
 e toda 
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1 8 - verificar e compaar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços 

lhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas a) no caso d  
Técnicas, regulamentos ou postur&'; caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 
CONTRATANTE, de forma a evitar e nfredilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços 

1 9 - reparar, corrigir iemover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verifie *i vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cm 8) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

1.10 - providenciar, r conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipd de aci te; 

1.11 - fornecer instal «.Õés adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

	

1 12 - instalar uma pl 	de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente, 	 1 

1 13 - remover o enli" e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o periodo de execução e, specialmente, ao seu final, 

1.14 - prestar a garan: a. em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1' do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

1.15 - permitir, aos t njcos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas instalações é a todos os locais o1  éjstiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

1 16 - comunicar a dmmistração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclareci ritos que julgar necessário, 

1 17 - responsabili ' -se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
igilância, organ 	ip ização e ,anute a 	 m do esquema de prevenção de incêndio, bem coo outras construções 

provisórias necessárias, coforme çvisto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n° 2/2018-0l1003) 1 

1 18 - iesponsabilizar e pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atra 

111sr-se 

 acarretados por esta rejeição, 

1 19 - responsabih 	por todo transporte necessário a prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas ntessarios  inclusive os mal executados, 

1.20 - povidenciar a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a inti uões u "findações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas onstantçs 'do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 212018-011003, sempre que a 
fiscalização da CONTR& N'1E j 1 'r necessário; 

1.21 - ài ir de eu ubcontratados, se for o caso, copia da AR!' dos serviços a serem realizados, 

II 	
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apresentando-a à Unidade çlç 

1.22 - responsabili 
obrigando-se a prestar assistência 
trabalhos; 

1.23 - submeter à 
dado(s) demonstrativo(s) da rewec 
o originalmente indicado; 

1.24 - 
da data da emissão do 
	de 

CONTRATANTE, quando solicitado; 

pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
a e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 

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

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

o Petittcl  de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
uícla 	cadastro de empresas suspensas departicipar em licitação realizada pelo 

ch44dos da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 

iluraht4 toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
ts as 44i4iões de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 

'NTRAADA, como parte de suas obrigaç5es: 

registi deste Contrato no Conselho Regiopal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
1ispost1 na Lei n°6.496, de 07.12.77; 

ou resaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

r quaisjticr redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

;ada wa das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

4EÍR - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

cabem, ainda: 

1 respo ;)sahilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
ia cm igor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
1regací• ia coma CONTRATANTE; 

Limhéin. a responsabilidade por todas a providências e obrigações estabelecidas na 
do tïal1a1ho,  quando, em ocorrência d espécie, forem vítimas os seus empregados 

e4cisempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
TE 

to dps os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
riairjenté ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
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1.25- 
vera, sob pena de 

CONTRATANTE, ate 
comunicação oficial; e 

l.26-mante 
as obrigções assumidas, 
2/2018-011003. 

2 Caberá, ainda, 

2.1 - efetu 
CREA, em cumprimento 

2.2 - mdci 

2.3 - rema 

CLÁUSULA DÉCIMA 

1. À CONTRA 

1J-as 
na legislação social e tn 
manterão nenhum víncu 

1.2 - as 
legislação específica de 
no decorrer do forneci: 
dependência da CONTE 

1.3-a 
execução dos serviços, 
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1.4 - assumir, a 	 pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato. 

2 A inadimplência da CONT1TADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu ç4 mento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CON1ATADA  renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, coma CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SËfUNDi 
	OBRIGAÇÕES GERAIS 

1: Deverá a CONTRATADA 
	

também, o seguinte: 

1.1 - é exp 
	

dbida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
ONTR4TANTE durante a 	 contrato; 

1.2 - é exressmet4jroibida,  também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo  se 
houver previa autorização da Admm4fião da CONTRATANTE, e 

1 3 e vedada a subcfrataão total dos serviços objeto deste Contrato, 

1.3.1 - a subc 

Administração da CONTRAI ANTI 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEII 
SERVIÇOS 	 1 

1. Caberá à CONTRATADA 1S 
ART relativa aos serviços objeto da 

2. O responsável tet.mLo p 
,4ONTRATADA e devera ser o mdii 

/2018-O! 1 003  

CLAUSULA DECIMA QJ~RTAJ  

anh
P.irap*e o período de vigL 

acompa4os e fiscalizados por Ceip 
terceiros paraassisti-la e subsidiá-la 

promover as avfil 
Financeiro; e'' 

12 - atestar os do eu n 
efeito de paga mérito. 

parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

ridenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica~  
ente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

1 o serviços a serem desenvolvidos deverá ter vinculo formal , com a 
na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS n° 

ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

cia deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
.ssão da CONTRATANTE, para tanto, instituída, permitida a contratação de 
iiformações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

ações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico- 

iitos referentes á conclusão de cada 'etapa, nos termos deste Contrato, para 

da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

TV SÃO JOSÉ N0I2O 	
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especificado, sempre que essa medida s40rnar necessária 

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

4 A CONTRATADA devera f4nter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Adnnnistraça CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la sempre necessário. 

5. O representante da CONI.' 'VI ANTE anotará em registro próprio toda as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços meç.i9nado ., : determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providêr1'aq que ultrapassarem a competência to representante da CONTRATANTE 
- verão ser solicitidas a seus sJperioLcs em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

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

.1. O recebimento definitivo 'lo objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo rcunsn iciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário : obsenaço. u á vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69da ei 10  8.666/93. 

3. Os ser\ iços oment4 serão 'onsiderado concluídos e em condições de ser reuebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas Pt. ONi R \.TADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA -9 ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

\ atestação 	o as ti t. iis/,faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATA 	up ase dor designado para esse fim. 

CLAUSULA ,DECIMA stj'Iwk - 1 A DESPESA 

1. A de. pesa com a execuçi dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo d'a dotação orçameti ária Exercício 2018 Projeto 0801.123610003.1.005 Construção, Reforma, 
Adequação de,Quadris nas Fsco) . Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99. n0 aIor de R 301.256J4. 

1.1 -A despesa pafaçs anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento da 11,1 	de, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA O,{JJ' 	- 40 PAGAMENTO 

1. Obedecido o cri1tïbgraina ''sico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
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data posterior, à indicada r 
moratórios decorrentes. 

vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 
ação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
que nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação 

os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

Piadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

ente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
:adora da CONTRATANTE, congiderando-se os serviços efetivamente 
r base as especificações e os desenhos  do projeto; 

tos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
Técnico, o qual ficará com uma das via; 

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

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

das pela CONTRATADA: 

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

tivo 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 e entregues pela CONTRATADA à 
e pagamento, até o dia 22 de cada mês, ' de forma a garantir o recolhimento 
niição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "W, inciso 1, artigo 
9.876/99. 

as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 

ti dos serviços somente poderá ser efe tuado após a apresentação da nota 
.ado, conforme disposto no art. 67 da: Lei n° 8.666/93, e verificação da 
Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia 'por Tempo de Serviço - 

tira/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
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a medição dos trabalhos exec utados 
nota fiscal/fatura de servi?s  para 
bancária creditada em conta :borrent( 
dos documentos na CONTRATAM 

1.1 - Somente serão 

1.2-as 

feitas as medições pela 
executados e por ela apro 

,si nadas com O De aeorc 

as 
do mês subsequente e a 

1.3 - A cx 
	

da 
ser feitas considerando-se 
valor a ser levado em cc 
composições de, custos uni 

TOMADA DE PREÇOS i 

1. 
relativos à mão-de-obra è 
dos equipamentos. 

1.4 - 

bNTPÀTANTE, para 
dás importâncias retidas 
30, da Lei n°8.212/91. aI 

fiscal/fatura atestada por 
regularidade da CONTRÁ4 
CRF. 

2 . ~ 0 pagamento 
dos seguintes documentos 



I I  

2.1 -Registro da obra 
2.2 - Matrícúl da obr4 
2.3 - Relação dos En 

3. A CONTRATANTE re: 
executados, os equipamentps ou os 
de acordo, , com as especificações api 

4. A CONTRATANTE ( 
indenizações devidas pela qQNTRi 

5. Nenhum pagmeito será 
financeira e previdenciaria4 sem qu 

,—çenalidade à. CONTRAT9TE. 

6. Nos casos de 0, entriais 
alguma forma(pra tanto, fia conv 
entre a, data acima referida e a c 
aplicação, dgjinte fórmula: 

EM =1 x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratorios, 
N = Número de dias entre a data pn 
VP = Valor4a..parcela a ser paga. 

= taxa de pompensação financeira 

=(TX/lOó) ±:6hh1) Tí c 

365 . 	365 

TX = Percentual da taxa anual = 6 1/ 

0A - A compensaç 
da ocorrência.,, ,,.: 

CLAUSJ1JLÁ DECIMA NONA -1 

1 O presente Contrato po 
haja interesse da Administração W 
este Contrato.,.,,. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO A 

.. 
	 .  

Estado do Pará 
O MUNICIPAL DE ACÀJ4. 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CREA; 
) INSS; e 
ados - RE. 

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

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

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

de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 

dente ao efetivo adimplemento 4a parcela, será calculada mediante a 

o pagamento e a do efetivo pagamento; 

assim apurado: 

prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seginte ao 

DO CONTRATO 

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

OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

TV SÃO JOSÉ N° 120 



Estado do Pará 
GÇ2VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDo MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

®Rt,,m  

1: to interesse da Administi Lção da  CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite e25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° 
e 2°, da Lei n°8.666/93. 

	

1.1 - A COTRATi 
	fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

	

supressões que se fizerem necessário: 	o limite ora previsto, calculado sopre o valor contratado; e 

	

1.2 - nenhum acrésci 
	

exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

1.3 - nenhuma supi 
supressões resultantes do acordo celc 

2. Ejp çao de supressão dos 
,---dos trabalhos, estçs  deverão ser pagc 

onetaripene (corrigidos, podend 
desde que regularmente comprovado 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEI 

1. O atraso injustifiado n 
Contrato sujeitará a CONTATADi 
valor total deste: Contrato, Jté o má 
comunicada oficialmente. 

2. Pela jnexecução total ou: 
defesa, apljçar.â..CONTRATAIA as 

2.. 1 - advertência; 

- multa de 10% 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (ç 

- suspensão te 
Administração ,da CONTRATANTE, 

2.4 - declaração de 
perdurarem os motivos determinan 
autoridade que aplicou a penalidade 
pelos prejuizos resultantes e após dcc 

3. Pelos motivos qe se segi 
item anterior: . 	. 	. 

3.1 - pelapao apres1 
C láusula Spxta; 

3.2 - pelo a traso na e 

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

yiços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
tela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
ter indenização por outros danos evet!tualmente  decorrentes da supressão, 

J-  DAS PENALIDADES 

ução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste 
nulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 

de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a. prévia 
tes sanções: 

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

çrária de participar em licitação e impedimento de contratar .com a 
• o prazo de até 2 (dois) anos; 

doneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
e será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

ido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 

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

da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

TV SÃO JOSÉ N°120 



da Pará 
OVERNO ° 

 
MUNICIPAL DEACARÁ  

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

• 	3.3 - pelo não cumprím 

3.4 - pela recusa em su 
a ser rejeitado, caracterizah se a suhs 
estabelecido pela fiscalivaço. conuido 

3.5 - peja recusa em :4 
efetivar no prazo máximo dF  5 (cineôj 
rejeição. 

dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

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

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

de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua .6 - pelo 'e urn 
proposta. 

4. Além daspe1}a4ides 
lo Cadastro de Fornecedfs da ( 

da Lei n.° 8.666/93. 

5. Comprovado !t  ipec 
Administração da CO1'{11 ?LTA 
CONTRATADA ficará nH&das 

6. As sanções 	f1ertê 

	

ia com a Administração 	ON 
Administração Pública H4 pagamentos a serem ef 

	

CLÁUSULAVIGÉS 	GIL 

1.A inexecução t 	oui 
da Lei n°8.666/93. 

	

1.1 - 0 	a 
:ssegurado o 	 r, 	aroi  

2. A rescisão det 	Ptro 

2.1 - 
enumerados nos incisos [Ja II 
antecedência mípima deJ Øta 

2.2 - ang4 I, ( 

	

conveniência para a A 	aça 

2.3 -jujjØl, nos 

3. A rescisão hÇijtra 
autoridade cempetente%] i 

a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
RATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 

) ou reconhecida a força maior, devidarnente justificados e aceitos pela 
em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 
•dades mencionadas. 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
TA]'TE, e declaração de inidoneicade para licitar ou contratar com a 
ilicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

DA RESCISÃO 

1 deste Contrato enseja a sua 	conforme disposto nos artigos 77 a 80 

isão contratual deverão ser 	motivados nos autos do processo, 

lera ser: 

ato unilateral e escrito da Adminísração da CONTRATANTE, nos casos 
[do artigo 78 da Lei mencionada, iotifipando-se a CONTRATADA com a 

entre as partes, reduzida a termo 	processo da licitação, desde que haja 
TRATANTE; e 

da legislação vigente sobre a 

u amigável deverá ser precedida 	autorização escrita e fundamentada da 

TV SÃO JOSÉ 12O 
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Estado do Pará 
4tyEo MUNICIPAL DE ACA1L 

UNDO MUNICIPAL DE EDucAÇÂp  

DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

ura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
pela CONTRATANTE. 

executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
spondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

;ada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
nsulta e concordância da CONTI<ATANTE, 

VINCULAÇÃO AO EDITAL F4 Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

termos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2018-011003, cuja realização 
3, constante do processo licitatório n.° 2/2018-011003, e aos termos das 

FORO 

da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
i Comarca do Município de ACARÁ, com. exclusão de qualquer outro, por 
s previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "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 assinadas pelos representantes das partes, 
1as testemunhas abaixo. 

$CARA-PA, em 09 de Novembro de 2018 

.UNDO MUNICIaA5RDUCAÇ 
CNPJ(MF) 30.088.759/0001-39 

CONTRATANTE 

Ar100(RADO Ç0AI;90

SLTDA  
CNP  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEI 

1.As dúvidas e/oi omissões, 
PREÇOS n°2/2018-011003, serão te 

2. Todos os trabalhos devera 
ciente das normas técnicas da ABNT 

3. A CONTRATADA ficará 
se admitindo modificações sem a pré' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

1. Este Contrato fi 

ocorre da autorização da 
proposta da CONTRATA] 

CLÁUSULA VL ÉSIMA t)L{4NT. 

1.. As • questões 4ecorren 
administativamnte, serão processac 
mais privilegiado que seja, salvo nos 

2.!E;.para firm.za e vaidade 
e forma, para que surtam um :  só ei 
CONTRATANTE e CONTRATADA 

Testem nhas 
1. 	 2. 

ErfÁ 
1 
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