
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 

• 	. 	 !UNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

£&:EXO MINUTA DE CONTRATO. 

O Município . de ACARÁ, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado 
CONTRATANTE, : localizado: na Av. Governador Fernando Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
11.750.869/0001-70, representado pelo(a) . Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

inscrita no. CNPJ (MF) sob o n° _________ , estabelecida na  
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

 acordo com a representação legal que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de confonnidade com a TOMADA DE PREÇQS n° 2/2018-210802 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, suteiando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da 
Lei n° 8:666/93ó alterações postpriores, tMiante as Cláusulas que se seguem 

tLAUSULA PRIMEIRA $J9 OBJETO 

1. O presente Contra 10 t 
Nova Aliança e conclusão da Q -i 

CLÁUSULA SEGUNDA -1108 

1. Os serviços ora co 
TOMADA DE PREÇOS ii" 2/201 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO 

1. O valor total deste Lo' 
com a planilha integrante da prop 

CLÁUSUI A QUARTA - DO P 

1. Os serviços deverão se 

1.1 - O prazo pa 
de Serviço,  expedida pela CON1 1 
se inferior ao máximo definido pc 

objeto a Conclusão da construção da Unidades de Saude da Comunidade 
Unidade de Saude do Bairro da Alegria.. 

A SEREM CONTRATADOS 

llratah)s compreendem as especificações,. descritas nos Anexos do edital da 
8-210.8 

, P
. 2. panes integrantes deste Contrato—;  

V.tLO1 	 . 

flraLO 	de R$ ............... ( .................................................... ), discriminado de acordo 
ism dê preços e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

RZO DF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

executados até 31 de Dezembro de 2018.. 

tos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
B e o de conclusão, será de acordo como  proposto pela CONTRATADA, 
;ta Cláusula; 

deverá ser de 5 anos, contados do. Termo de Recebimento Definitivo a ser 
idade competente. 

AMPARO LEGAL 

ut Contro decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-2108Ô2. 

adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
onjando cojrio base o disposto no artigo 45, parágrafo l°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93. 

A4ANTLek 
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Estado do Pará 
GOVtRNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

 

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

1. Será exigida da CONTRA TARA a apresentação à Administração d9  CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, cómprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor global d sua proposta, mediante a opção por uma, das seguintes 
modalidades: 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

1.1.1 - a garazina em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRA 1FANTE1 

1.2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancária. 

2. .No caso de rescisão deste Co&rato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabijizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados, ao CQNTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 1)0 CONTRATO 

1. A exçcução deste Contrato, bem como, os casos, nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitosde direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. , . 

CLÁUSULA OItAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1. A  vigência deste Contrato Lerá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro de 
2018, teuidp inicio e vencimento em dia qe expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

rCLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 ('aberaa CONTRATANTE:   

.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e, aØequação; 

1 2 - prcs[ar a' intoi inações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA: 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento. dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
'Comissão para tanto formalmente designada; 

14 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a ua execução mediante orça 	detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA. desde que compiovada a nccesidade deles; 	 , 
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to, tais::  

- manter 

 

qualquer vilici 	
.9 

manter, 
imediatamenfe qualquer um 4 
CONTRATANTE; 

1.4 - respondf 
terceiros, .4eeorretes de sua 
essa responsabilidade a fisca1i 

1 S - reçnnn 

1h 	Estado do Pará 	* 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 6' 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:  
P 

rejeitar qialquer1serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
TRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
210802; 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações :  constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREFOS n°2/2018-210802, 

1 .7 - atestar as nota fiUl/fatflras correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
o para esse fim. 

passadas 

da CONTRATANTE, E, especialt ente 

)S fl4 CONTRATADA 

dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

ação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

ite; 
contribuições; 

e 
ora venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

gados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 

us empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
i considerado inconveniente à bc, 

1 
a ordem e às normas discipliiires da 

	

,mos causados diretamente à Adri 
	

da CONTRATANTE ou a 

	

, quaido da execução da reforma e 	não excluindo ou reduzindo 
.ompanhamento pela CONTRATA 

	

por quaisquer danos causados di 
	

aos bens de propriedde da 

	

ido ocasionados por seus empregadi 	a execução ddos serviços; 

1.8 - 

1 111 

Qn) despes ecorrente de qualquer infração, stja[qUat for, desde que praticada pr seus 
à iços 011 tio recinto da CONTRATANTE, 

iiii inteira, b total responsabilidade peia execução do projeto, pela resistência, 
todas as! tttmturas  da obra o. executar; 

co ir e mpara todos os desenhos fornecidos para eçcuçAo dos serviços: 

1% SÃO JOSÉ N 120 



1 
• Estado tFPirá 

OVERNO MUNICIPAL DE ÀCARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 

a) ri c,9:0 de fahas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas,regulamentos 	ou 	p LCtLIIaS 1caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
CONTRATANTE. de lbrnia a:tsiIar cm1kcilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 - reparar, 	origit, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços eteniado 	em que s 	iík vícios, defeitos ou incorreções reultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo 'ie: tcinc4j)Uias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

1 , 
1 10 - piotideÁc ir 	pjr conta própria, toda a sinalização necessária a execução dos serviços, no 

sentido de evitar qualquer tipo 4 acidenje; 

IA 1  - fornc( sr 1
4
1L1i tç4J.,  tdcquadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação, 

1.12 - instalari'pnia Plauk  de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
C"\ertinente: 

1.13 - remove 00 	e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local cia obra, 
durante todo o pçríodo de r,cduc fo e. 	seciaI1ridnte ao seu final; 

1. 14  - prestar a 	Lraiitia 	m relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1° do art. 56 da Lei n 	8.666/93:' 	4 1 

1.15 - permitir: 	os técuidos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas instalações e a todos os locaif onda crena sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

1 16 - com itpcaj a A4ninisitação da CONTRATANTE pr escrito, qualquer anormalidade de 
caráter uigtc e prLstar os eselar,.1muirs  n que julgar necessário; 

1.17 - respo&ibi4zar-ej pela construção, operação, marute4ção e segurança do canteiro de obras, 
vigilância 	organização e 'v4yli?&nçao  do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 
provisórias necessárias, confori4p prcyJio  nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 

i. 19 - resp 
como por ensaios, testes ou 

1.20 - pro 

.gir 

expensas, atestado de simili 
s capacitadas para este fim, q 
ai da TOMADA DE PREÇ( 

itratados, se for o caso, cópia da 
CONTRATANTE, quando solicit 

da perfeita execução e completo,. 

ide de desempenho dos materiais 
o do uso de similar ao descrito nas 
n° 2/2018-210802, sempre 'que a 

LI' dos serviços a serem realizados, 

dos serviços contratados, 

PREÇOS n2/t;82I  08.02; 

- 	 •-: 	 i - i2.racflfll 

pela CONTIt4TANTE e pci 
,elas despesas decorrentes da rejeição' d 

	
materiais e serviços 

rretados por esta rejeição; 

por todo transporte necessário à présti 
	

dos serviços contratados, bem 
ïrios, inclusive os mal executados; 



- submeter à 
vo(s) da respect 
cada; 

- gaiantir, pelo 
lo Termo de Rec 

5 - durante o per 
[e ser incluída 
atender aos, , ha 

pro ação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s): e o(s) 
iva c-pacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 

pta;'o minimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
ebinento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

iodo lc garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
110 cadastro de empresas suspensas de:. participar em licitação realizada pelo 
m ad s da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 

- manter, durante 
nidas, toda.as GOl 

inda, à ITRM 

- efetuar o registro 

- indenizar ou resta 

- remaneJ4 q%iaisqu' 

1É 1 
- cumprir tia  uma 

(MÁ P1tA  - 
RATADAj á, a: 

- assumifW responsi 
e trabalhi ira vigi 
Enculo em ógatició 

- assumir, afl1bei, 
i de acide ës k0 
iecimento 4!  dbs 
4TRATA É; 

a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
es de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 

, como parte de suas obrigações: 

e Contrato no Conselho Regional dá Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

os danos causados as vias ou logradouros publicas, 

edes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho; 

S OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

(idade por todos os encargos previdciários e obrigações sociais previstos 
obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não 
ai a CONTRATANTE, 

responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
lho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
penho dos serviços ou em conexo com eles, ainda que acontecido em 

icargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

ponsabilidade pelos encargos flscajs ë comerciais resultantes da execução 

Tv8ÁoJosÉN0120 	:• 	 \ 

W~ i 

t 

assistência 

Estado do Pará 	 - - 

VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 FtL) 

e administrativa necessária para .jssegurar andamento conveniente dos 

1 
dado(s) demonstr 
o originalmente ir 

da data da emissã 

devera, sob pena 
CONTRATANTE ,  
comunicaçãoofiçja 

as obrigaçõç assw 
2/2018-2 108Q? 

2 Caberá, 

- CREA, 

ZZ 

2.3 

2.4 

CLÁUSULA DÉC 

1.ÀCONT 

1.1 
na legislação social 
manterão nenhum v 

1 .2 
legislação específie 
no decorrer dofor

cia dependên da CO 

1.3 
execução dos serviç 

ÕcQs os 
hnente 

¶nda a 1 



:, :A.itíadirhplência da C 
transfere a responsabilidade po seu 
deste Contrato, razão pela qual 
ou Dassiva, com a CONTRATA 

CLAUSULA DECIMA SE 

1 Devera a CONT9 

1A - e expr 
CONTRA TM durante 

- e exp4 
'".Duver ntévia.ãiítoriza cão dà/ 

- é vedad 

ART relativa aos se 

2_0 resp 
CONTRATADA e 
2/2018-210802. 

CLÁUSULA DÉC.  

Estado tio Pará 
VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 - - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 	 -• .L. -; 

TADA, com referência as encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
mento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
TADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ÀS OBRIGAÇÕES GERAIS 7 

rvar, também, o seguinte: 

çoibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
contrato, 	 I I 

ibida,' também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
o ¶ia CONTRATANTE; e 

rtação otal dos serviços objeto deste Contrato; 

4taão parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

enciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
(icitação, de acordo cor a legislação vigente 

serviços a serem desenvolvidos:, deverá ter vínculo formal com a 
fase de habilitação do certame liçitatono da TOMADA DE PREÇOS n° 

E 

	

iL)L]r3fle o perioc 
	

deste Contrato, a execução 
	

ërviços de reforma e adequação serão 

	

hados e fiscalizadc 
	

da CONTRATANTE, para 
	

instituída, permitida a contratação de 

	

para assisti-la e sul: 	 rmações pertinentes a essa ati 
	

são, devendo: 

	

ja - promo 
	

das etapas executadas,. 	indo o disposto no Cronograma Físico- 

1.2 - atestar 
efeito de pagamento. 

2. Além do atompan 
devidamente autorizado pi  c 
especificado. sempre que es  

os referentes a conclusão de cada 	nos termos deste Contrato, para 

[fiscalização dos serviços, o fitulaq4 CONTRATANTE ou outro servidor 

rhstar qualquer trabalho que esteja éendo executado em desacordo com o 
mar necessária.1 

idicar preposto, a ser submetidoi a aprovação da Administração da 

TV5ÂOJOSÉN°120 . 	.. 

3 4 



CONTRATANTE, durante 

do. Ç objeto' Leste contrato será recebido 
une tçnj-io círrunstarwiado, assinado pelas p 
Ia co4unicaçãi escrita encaminhada pela CON 

iamente pela Administrqção do 
prazo de até 10 (dez) dias úteis 
'A à CONTRATANTE. 

deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
assinado pelas partes, após o ecursodo prazo máximo de 30 (trinta) 
,tona que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
/93 

Estado doPara 
CWERNO MUNICIPAL DE ACAÍÁ 	 7<0" 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

II 	 1. 

• 	II 

aeríodo de vigência deste Contrato, para represefltá-la sempre que for necessário. 

deverá n1nlcr no local da obra, durante a sua, execução, 01 (uni) engenheiro inscrito 
risti açio üaCONTRATANTE, que na do responsável técnico, se não for o 
qpo que fc necessário. 

anotará em registro próprio Ias as ocorrências relacionadas com a 
indo o que. for necessário regularização das faltas ou defeitos 

6. As decisõese pi cVkêr;cias  que ultrapassarem a competência 
deverão ser solicitadas a seu 	

1
ppriores 4n tempo hábil para a adoção das u 

ti 
ÇLAUSULA DÉCIMA QU!SF,% . DQECEBIMENTO DA REFORM 

o representante da CONTRATANTE 
idas convenientes. 

ado concluídos e em condições 4e ser recebidos, após cumpridas todas 
e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

[AÇÃO DOS SERVIÇOS 

;ão das 	 as referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao. C 
	

TANTE 	 gnado para esse fim. 

	

LÁUSJ 
	

[MA SÉ' 
	

SPESA 

	

1 	a com a 	 rviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a á 
	

lotação 	 xercicio 2018 Projeto 2201.1031D10002.1.040 Construção,Reforma e 
Ampliação 	ide de St 	 Classificação econômica 4.4.90.51, 00 Obras e instalações. 

prevista pq 

nota tis( 
bancária 
dos doei 

v\ 

«1 	,•1 

- A desç 

conta 

is subsequentes, quando for o casoJ será alocada a dotação orçamentaria 
ser consignada a CONTRATANT, na Lei Orçamentaria do Município.  

GAMENTO 

inanceiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE 
ez medidos os serviços pela fiscalização,  a CONTRATADA apresentara 
rA0 e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
ue nominal ao credor no prazo dei 19 (dez) dias contados da apresentação 

TV SÃO JOSÉ No 120 	 :1 
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• 	
Estado do Pará 

VERNO MUMCIPALDE ACARÁ  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 	 F.5 

I I  

1 1 - Somente serão p Igos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 

L2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

1.2. 1 - quinzemilmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiseiIizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivámente 
executados e por ela aprovados, toman4cfro+ base as especificações e os desenhos do projeto; 

1.2.2 . serão emitidos os Boletins de Medição, dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas como De acordo do Repons9'el Técnico, o qual ficará com uma dais via 

1.2.3 - a, incdiçes deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 
do mês subsequel e a fiscal Jzaçao ter 12 (dois) dias úteis para executar a medição.  

1 3 - A criteri', di Iiscajrzaão e no exclusivo Interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se os ma eriais equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o 
valor a ser levado em conta pi a cleltr de pagamento seta o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos unitarps 'prtent4da pela CONTRATADA 

lie4Ieudc.. por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS ii" 2r20 IS-2 1082. menos o BDI contratual; e 

1.3.2- 16 BDJ rcitbtivo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos a mão-de-obra e rLspect vo BD, serio pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentos. 

1-4 - as noas fisca;s( ar as deverão ser emitidas e : entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, para fins de 1ijluidavM  e pagamento, até o dia 22 de cada iúês, de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias rendas relatr9 à conijjtbuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b', inciso I :  artigo 
30,dalein°&212191. 

1.4.1 - So caso 4c a' notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data po.;Ierior à ipd.icada no iLõm anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

1 S - O pagamento men 1 dos serviços somente poderá sçr efetuado após a apresentação 4a nota 
fiscal/fatura atestada por seis ido. desiE nado conforme disposto no art 67 da Lei n° 8 666/93, e verificação da 
regularidade da CO\TRAT \DA junto ig  Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. 

2 O pagamento da pinncua lat1ia nota fiscal somente podera ocorrr, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 

2.1 - Registro da obra no bREA: 

2.2 - Matríct&lada obra 4 SS; e 

TVSAOJOSEN°120 



de acordo com a 

4. A CONTRATA?' 
indenizações devidas pela CC 

S. Nenhum 	 11 1  

financeira e previdenciátia. 
penalidade à CONTRATAN 

t. Nos casos de evc 
('»guma Ibrma para tanto, íc 

entre a data acima referida 
aplicação da seguinte fórinuli 

EM = 1)ç N x VII—

Onde: 

EM = Encargos moratório.: 
N = Número de dias entre a c 
VP = Valor da parcela a ser 

1 = taxa de compensação fina 

I=(TX'IOO) 	J,' (6/100) 

365 	365 

= PtenruaI da taxa anti: 

6.1 - A eomr 
da ocorrência . , . 

Estado do Pará 	i 
&WERNO MUNICIPAL DE ACARÁ  

	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 	 í:r I'Li 

ipriados - RE. 

'n'a >e o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
luitefial:. fornecidos não estiverem em péfeitas condições de funcionamento ou 
:se .*ihdas e aceitas. 

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

	

à CONTRATADA enquanto pi 	de liquidação qualquer obrigação 

	

ré direito a alteração de preços, 	isação financeira ou aplicação de 

	

de pagamento, desde que a ( 
	

ADA não tenha concorrido de 

	

D que o índice de compensaço 
	

devida pela CONTRATANTE, 

	

cliente ao efetivo adimplemeni 	ela, será calculada mediante a 

isf7ra o pagamento e a do efetivo pagapuiento; 

:

$16438, assim apurado 

01», 38 

1 II  
iri?ceir4 prevista nesta Clausula será incluída na fatura/nota fiscal sexmte ao 

kAlffERAÇAO DO CONTRATO 

a 4r alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
:o TRATANTE, com a apresentação xígis devidas justificativas, adequadas a 

aí erar unilateralmente este contrato nos seguintes casos 

i'ioiificaçao do projeto ou das especifictçõcs, para melhor adequação tecnica 
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H 



- nenhui 

13 - ncit 
supressõç% rçsiltatitcs do ac 

2 Em caso  de supre 
dos trabathqsts deverão 

desde que regularmente coinp- 

CLÁUSULA VIGÉSIMA P( 

1. O atraso injustifica 
Contrato sujeitará a CONTRA' 
valor total destè Contrato. ali 
comunicad oficialmente. 

2. Pela inexecução to 
defesa, aplicar à CONTRATA 

Estado do Pará 
¶)VERNO MUNICIPAL DE ACAPA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

a a modificação do valor contratual Si decorrência de acréscimo ou 
:4 limites previstos no artigo 65 da LeFde Licitações. 

OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

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

fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
o limite ora previsto, calculado sobj4i o valor contratado; e 

,derá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 	 ,1 

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

pos, se a CONTRATADA já houvet adquirido os materiais e posto rio local 
i CONTRATANTE pelos custos daquisição regularmente comprovados e 
r indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

[AS PENALIDADES 

:çã  dos serviços ou o descumpnmeito das obrigações estabelecidas neste 
Últa de 0,3% (zero vírgula três por4ènto) 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 prévia 

ttes sanções 

22 - multa  d 
Contrato, recolhida no prazo c 

susper 
Adminitraçâo da COi\TRAT 

2.4 - declar,aç 

autorivaap:qtLeafl;iCou a pe 
pelos prejpos résúltantes e 

3 Pelos motivos que 
item anterior 	j 

(dç,z por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
luuke) dias, contados da comunicação oficial, 

m4rana de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
pelo prazo de ate 2 (dois) anos, 

mic neidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
tes punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria 

qp será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Admintração 
orri o o prazo da sanção aplicada com base no subitem antenor.  

a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 



ser: 

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

otre as partes, reduzida a termo ifo processo da licitação, desde que haja 
TRATANTE; e 
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3 5 - pela rec 
efetivar no prazo rpaximo de i 

,...ejeição. 

3 6 - 4io des 
proposta; 

4 Alem das penalid 
no Cadastro de Fornecedores 
da Lei n.8.. 666I9. 

6 As sanções de a 
com a Administração da 
Administração Pública poc 

Estado do Pará 

rVERNO MUNICIPAL DE ACABA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

ão da obra, em relação ao prazo prpposto e aceito; 

o dos prazos estabelecidos no Crõnograma Físico-Financeiro; 

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 medídá 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 em sua 

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

ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
n relação a um dos eventos aitplaqos  no item 3 desta Cláusula, a 
ides mencionadas. 

pensão temporária de participar cm licitação e impedimento de contratar 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

idas à CONTRATADA juntameiité com as de multa, descontando-a dos 

RESCISÃO 

.Ã  inexecução total ou jan:i 
da Lei n' 8.666;93. 

1.1 - Os casas 	ires 
asseaurado o contraditório e a atnWa d 

2 A resçiØo deste CO"Ø( 

1. -  detcrmítzáa po 
tdos nos mcisos 1 i  
neig mizuma de30 (trffiuj cita 

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

contratual deverão ser formalmeüte motivados nos autos do processo, 



decorre da autorjzaçao da 
proposta, da CONTRATAI 

CLÁUSULA YIGÉSIMA 

1. As questões 
administrativamente, serao 
mais prvUei4do que seja 

CLÁUSULA VIGI IMA 1 EÇE!!U. - DAS CONSIDERAÇÕES] 

e/ou oy psões. poiveifiura existentes nas Espdcif 
10802,s oivi as pela CONTRATANTE. 

ahalho. d,erao sei executados por mão-de-obra 
uvas 	 cspondentes a cada serviços 

ada a executar fielmente os serviçt 
isulta e concordância da CONTRA 

i VfCULAÃO AO EDITAL E 

te4ios da TOMADA DE PRÇ( 
F, cpnstante do processo 1icitatoi 

La execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
Coitnarca do Município de ACARÁ,  com exclusão de qualquer outro, por 
previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal.  

e foipactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
ts quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
[as testemunhas abaixo 

PA, em_de 	 de 

RATANTE 	CONTRA FADA(0) 

1 O) Z€ 

õezonstantes do Edital da TOMADA DE 

tuifi%ada, devendo a CONTRATADA estar 
tans das Especificações 

1OPOSTA 114 CONTRATADA 

2/2018-210802, cuja realização 
fl.' 2/2018-210802, e aos termos das 

nas especifica çõès, não 
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2.3- 

3. A reseisa 

Estado do Pará 
ItpVItNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

'.FØ MUNICIPAL DE SAUDEI,[ 

ii n , 	di legislação vigente sobre a matéria` 

'nIsujciva OU amigável deverá ser precedida de ruti escrita e fundamentada da 

2.  
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