
Estrdo do Prrá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PREFEITURÀ NTT,NICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATO N' 20200263

O Município de ITAITUBA âtravés da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA. neste ato denominada
CONTRATANTE, localizada na AV. MARANHÃO SN, inscrita no CNPJ (MF) sob o n" 05.138.730/0001-77.
representada pelo Sr. VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal, residente na Rod. Transamazonica
Km 7, portador do CPF n' I I I -000.952-68 e, de outro lado W. R. P. MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ(MF)
CNPJ 22.814.959/0001-01, estabelecida na AV COVERNADOR FERNANDO GUILHON, i90, COMERCIO.
Itaituba-PA, CEP 68180-l 10, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, residente na AV EçA DE QUEIROS LAGES DE

v MESQUITA,61I, BELAVISTA, Itaituba-PA, CEP 6818G220, portado(a) do CPF 521.614.042-53, 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" 005/2020-TP e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA à normas disciplinares da Lei n' 8.666193 e alterações
posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem:

l. O presente Contrâto tem como objeto a Contratação de empresa paa construção de 01 (uma) ponte na comunidade
de São Luiz do Tapajós, Município de Itaituba-PA., de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento Iicitatório.

ITEI4 DESCR I ÇÂO/Es PEC T EICÀ:ÕES UNI DÀDE

CO}ISÍRUÇÃO DE O1(IJVÀ) PONTÊ IIÀ CC'II'NIDÀDE DE SÀO I,UI SBÀVIçO

CONSTRUÇÁO DE Ol IUíÀ) PON?E NÀ COüUTIIDÀDE DE SÂO IÚIZ
Do TÀIÀJóS, M,NTCIPIo DE ITÀITUBÀ.?À

planilha(s) de orçamento(s), correspondente ao objeto adjudicado a lic
PREÇOS n" 005/2020-TP, bem como da(s) proposta(s) de preços da
Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR

l. o valor total deste contrato é de R$ 452.899,68 (qwrtrocentos e cinq
reâis e sessenta e oito centavos), discriminado de acordo com a(s) planil

CLAUSULA SEGUNDA - DA(S) OBRA(S) A SER(EM) CONTRATADA(S)

I . A(s) obra(s) ora contratada(s) compreendem as especificações, descritas no(s) projeto(s) e especificações da(s)
itante, do edital de TOMADA DE

DA, partes integrantes deste

l, oitoc senoventaenove
e(s) proposta(s) de preço

TA

S

(s) e o(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s) apresentado(s) pela CONTRA T

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

,
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E§tado do Prrá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE ITÀITUBA

CLÁUSULA QUARTA. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S)

I . A(s) obra(s) deverá(ão) ser executada(s) no prazo de 9-0 (noventa) dias' contados da ciência da CONTRATADA

da ordem de Serviço, poa"rao .ãif,ilJg"d;n." condiçàer dos incisos do §1'do aÍÍ.57 dà Lei n'8'666i93 e

alterações vigentes.

l.l.oprazoparainícioda(s)obra(s)seráde5(cinco)diascorridos,contadosdorecebimentodaordemde
Serviço expedida pela CONTRATANTE'

2.oprazodegarantiâdaG)obrds)deveúserde5(cinco)anos,contadosdoTermodeRecebimentoDefinitivoaser
emitiào por Comissão designada pela autoridade competente'

CLÁUSULA QUINTA. DO AMPÀRO LEGAL

1 . A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMAD{ DE PREÇOS n' 005/2020-TP'

2. AG) obr(s) fora(m) ajudicada(s) em favor da CONTRATADA' conforme despacho exarado no processo

ticitatório n" 005/2020-rp, to*unaã'iiXo úÃ. ã ai.potto no artigo 45, panígrafo 1", inciso I, da Lei n" 8'666193 '

CLÁUSULA SEXTA. DA GARANTTA

l. Será exigida da CONTRATADA, para assinaturl. 99 .contrato' 
a apresentação à CONTRATANTE' do

comprovante de prestâção de g"*nti" 
"ã.Ãrpo,,O.nt 

a 2% (dois por cento) dó valor global deste contrato, mediante a

opçã'o por uma das seguintes modalidades:

1.1. caução em diúeiro ou títulos da dívida pública;

l.l.l.agarantiaemapreço,quandoemdinheiro,deveráserefetuadaemcademetadepoupançaem
favor da CONTRATANTE;

1.2. segurG'garantia;

1.3. fiança bancária.

2. No caso de rescisão deste Contrato,

responsabilizando-se a CONTRATADA por

outras penalidades previstas na lei.

por culpa da CONTRATADA, não sera devolvida a garantia.

perdas e danos causados a CONTRA ANTE, além dé sujeitar-se a

AS is e pelos

XIl, do artigo 55, do

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

l. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão

preceitos de direito Público, aPlicando-seJhes, supletivamente, os pnncípios

disposlções de direito Privado, na forma do aÍigo 54, da Lei n' 8.666/93 com

\
§

^rJf&

mesmo diploma legal.
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Estado do Parí

'",'8H3,['ffi S"IfÍ3"'fi â'.;Y*

CLÁUSULA OITAVA 'DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE

l. A vigência deste insnumento contratual iniciará em ''' " l^'::':,oir1:'"t "#:f,;r:''"""1:;T Jí'fl;:;§:ffit1:
iôii'.'i;J; ,"'"'":.,-*.i,,.-T"5'7Ts1'1,'§r" Xilli',I:l'.iàã,r*'ii.iuç.". uig.n,".'
prorrogado nas condições do an' :

CLÁUSULA NONÀ - DOS ENCARGOS DA CONTRÂTANTE

l. Cabeú à CONTRATANTE:

l.l.DermitirolivreacessodosempregadosdaCONTRATADAao(s)local(ais)da(s)obra(s)deconstrução
da(s) escola(i) objelo deste Contrato;

l.2.prestarasinformaçõeseosesclarecimentosqueveúamasersolicitadospeloprepostoouresponsável
técnico da CONTRATADA;

l.3.acomparrharefiscalizaroandameftodaexecuçãoda(s)obra(s),porintermédiodaComissãoparatanto
formalmente designada;

I .4. autorizar quaisquer obra(s) pertinentes ao objeto 
-deste 

Contrato' decorrentes

execução da(s) obra(sl. meaianteãiâT lJnto à"rurnuao 
" 
pt""iT:n* submetido e aprovao

Municipio de ITAITUBA' o"tot q-uã totnptovada a necessidade dos seftT çosl

1.5. rejeitar qualquer servt ço executado equivocadamente ou em descordo com as orientações Passadas Pela

CONTRA TANTE ou com as esPecl ficações constante s na(s) Planilha(s) orçame ntária(s), na(s) proPosta(s) de Preços

da CONTRA TADA e no(s) PÍojeto(s) da(s) obra(s) do Edital da TOMADA DE PREÇOS n" 005/202O.TP;

1.6. solicitar que seja refei to os servrços da(s) obra(s) Para construção de 0l (uma) Ponte na Comunidade de

São Luiz do TaPaj ós recusados Por defeito ou que estejam fora de mnformidade do(s) Projeto(s) e das esPecilicaçÕes

\/ constantes do Edita I da TOMADA DE PREÇOS n" 005/20 2O-TP;

1.7. alestar as nota ftscal/faturas corresPonde nte e fiscal izar a execução da(s) obra(s por intermédio de

servidor da CONTRATANTE, especialmenrc designado para esse fim.

de imPrev istos durânÍe a

o pela Unid ade Geslora do

do Edital da TO t)

esdae ução da(s)

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA' além dos encargos previstos nos Anexos

005/2020-TP:

Sn'

ula Primelra
l.l . ser responsável' em relação aos seus empregados'

.uru,.r ir"'"ln"'íiàã át or tu*uiponte na comunidade de

ã..,. óônrr.to . ourigações' tais como:

por todas as desPesas

São Luiz do TaPal

C/ IO'RUÁ ANEXO AO
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Estrdo do Pará

"'Y*1i3.,Y^üJ$§#f^""33,fi 
ffiY*

a) salários;
bl seguros de acidente;

tí t'*'a'' imPottot 
" 

contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-fansPoÍeli*'u 
"'rt* 

u 
'er 

criadas e exigidas pelo Govemo'

, , ."::::,:"::lilr"o"...i",,"s à normas disciprinares dacoNrRArANrE, porém, sem quarquer

vínculo emPregatício com o órgão;

1.3. manter, "r"dr ":::t;Tj;::1;l,i5l3t1l,T3u1â'il""frX.",l1illil:*J"1':l§liil?'i1§[T'"
qualquer um deles que seja conslÓeÍaqo urr"urrv!''-"" - 

- r- r.rNTe ÀTANTE ou a terceiros.

u-**l+*:,:'-'"*U6flpE"$;kffi1r.#!ffi'"tT::[:ffiJ:]hximr*::-:: 

1 ^.'["üffiü3*il ;;t::xl"1rÂ[;"Lrjn,lãt*"ffi "fi:: 
::::'$ 5li$'""f"'li 

"0"
CONTRATANTE, quando essel

r.6. arcâÍ com despesa decorrente g:.0*r3Y'-IYEj;-::iââTlJllrl?%i-TJ::t'"Ti::J"I"[T^

".r*s;;;; 
;;; 

"tÍa(s) 
para construção de 0l (uma) ponte na '

cournereurr;

r.7. assumir inteira e total responsabiridade pela execução*§l;lffllIX:trffit:,i:"il:ff1$ffi::

co**i1"t.""a"*d'a" 
"J'i'ã" r"p"ios' bem como pela reststencti

(s);

1.8. verificar e comParar todos os deseúos/ proleto fomecidos para execução da(s) obra(s) para constÍução

de 0l (uma) ponte na Comunidade de São Luiz do Tapaj OS objeto deste ContÍatoi

a) no caso de falhas, erros, discrePâncias ou omissôes, bem, aind4 ransgressões AS Normas 'fécnicas,

regulamentos ou Posturas, cabeú à CONTRATADA formular imediata conunicação escrita à CONTRATANTE, dC

forma a evitar emPecilhos ao perfeito desenvolvimento da(s) obra(s);

às suas exPensas, no total o em Parte, a(s) obra(s)

1.9. reParar, coúlgl r, remover, reconstrul r ou substituir, s utilizados.

efetuada(s) em que se veri{icar(em) vtclos. defeitos ou inconeçõe s resultantes da execução ou materlal

no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no Prazo Para tanto estabelec ido Pela frscalização;

0 ntido de

iar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução

1.10. Providenc

evitar qualquer tiPo de acidente;

1.11. fomecer instalações adequadas Para a fiscalização da

dade de Sáo Luiz do TaPajós que Íata o objete

ci I0'RUA ANf,xo '{o

aIa trução de 01

h
\/

(uÍna) Ponte na Comunl
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Estado do Parí

'"Yf#*?"**s,HfÍB,',,#â';x"n

i.r2. instalar praca de identificaçâo na(s) obra(s) com os dados necessários e na forma da legislação

"ntnt*i., 
r. ,"*orer o enturho e todos os materiais que sobrarll,"lromovendo a limpeza do(s) locar(is) da(s) obra(s)'

durante todo o(s) período(s) de exeiiião u' ltp""ia"nte' ao seu final:

1.14. prestar a gârantia em relação a(s) obra(s), exigida pelo presente contrato, conforme o disposto no § 1'

do aí. 56 da Lei n' 8 666/93;

I .l 5. permitir' aos técnicos da CONTRATANTE 
'e 

aql:les por ela formalmente indicados' acesso as suas

instalações e a rodos os ro.ui, onal'.tàã* ."iio .*o.uao. ,".i.iJ"ittià"'dos com o objeto de§le contralo:

l.l6.comunicaràAdministraÇãodaCoNTRATANTE,porescrito,qualqueranormalidadedecaráteruÍgente
. pr..t*à, iJt"cimentos que julgar necessário;

",--,;o[ 
J;:::'É:llfl*;:ü,:'i.1lJ?i.'].iütli]*y.':^.'#.§'t': ",Ii.TiT+s#l'#"Brlt'J??,#

;:'";;;ã; .onto,,t p'e'isto nas EspecificaçÕes Técnicas cor

005/2020-TP;

I .1 8. resPonsabilizar-se Pelas desPesas decorrentes da rejeiç ão de equipamentos e materiais, em decorrê

écnicas constantes do Edital da TOMAD ADE PREÇOS n" 005/2020-TP, sempre que

1.23. submeter à aprovaçao da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE' o(s) nome(s) e o(s)

nc la

da execução da construção de 0l (uma) Ponte na Comunidade de São Luiz do Tapajós, bem como Pelos atrasos

acarretados Por esta rejeição;

1.19. resPonsabilizar-se Por todo transporte necessárioàexecuçãoda(s)obra(s)contratada(s),bemcomopor

ensaios, testes ou Provas n""".rá.io., inclusive os males executados;

1.20. Providenciar, às suas expensas, âtestado de similaridade de desemPenho dos materiais aPresentados'

unto a instituiçÔes ou fundações capaciudas PaÍa este fim, quand o do uso de similar ao descrito nas Espec ificaçÔes

a fiscalização da

T
CONTRATANTE.lulgar necessário;

1.21. exigir de seus subcontratâdos' se for o caso, cóPia da ART da(s) obra(s) a ser{em) realizada(s)'

apresefiando a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;

1.22. resPonsabilizar-se Pela Perfe ita execução e completo acabamento da(s) obra(s) contatada(s), obri gando-

técnica e adm tnlstratlva necessária Para assegural ândamento convenlente dos trabalhos;

se a prestar assistência s)

demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do resPonsável técnico que, Porventura'
haa tulÍ o

originalmente indicado; apartir da data

1.24. garântir. pelo Prazo mínimo de 5 (cinco) anos' toda(s) a(s) obra(s)
618 do Código

executada( s),

Civil

da emissão do Termo de Recebimen to Definitivo, conforme arugo

TADA verá, sob

i.25. durante o Período de garantia de que traum os itens 1 .24 desta Cláusula' ATANTE,

tro de emPresas suspensas de Parttc ipareml

\
\

,n2i.Í

pena de ser incluída no cadas
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Estado do Psrá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFI]ITI]Rd MT]MCIPAL DE ITATTUB,{

atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

1.26. manter, durante toda a execução da(s) obra(s) para construção de 0l (uma) ponte na Comunidade de

São Luiz do Tapajós objeto deste Contrato, em compatibilidade comas obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na TOMÀDA DE PREÇOS n'005/2020-TP;

1.27. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis daempresa, referentes ao objeto contratado,

para os servidores dos Órgãos de Controle Intemo e Extemo, em consonância com o Art. 43 da Portaria

Interministerial 424120 I 8.

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

2.1. efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engeúaria, Arquitetura e Agronomia - CREA;

2.2. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

2.3. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no(s) local(is) da(s) obra(s); e

2.4. cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMtrIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA caberâ ainda:

l.i. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciiírios e obrigações sociais previstos na

legislação social e trâbâlhista em vigor, obrigandGse a saldáJos na época própri4 vez que os seus empregados não

manterão neúum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espóie, forem vítimas os seus empregados no decorrer

.-, da execução da§) obra(s) para construção de 0l (umâ) ponte na Comunidade de São Luiz do Tap ajós objeto deste
Contrato ou em conexão com elas, ainda que acontecido em dependência doa CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista" civil ou penal, relacionados à execução da(s)
obra(s), originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da execução deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na
transfere a responsabilidade por seu pagâmento à Administração da CONTRATANTE, nem
deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamentea qualquer víncul
passiva. com a CONTRATANTE.

or nao
erar bjeto

attva ou

\

ç41Á.
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Estado do Prri

""YH3#"ilJS,:',,f*.Bf ,fl â"lY*

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DAS OBRIGÀÇÔES GERAIS

l. Devera a CONTRATADA observar' também' o seguinte:

i.1. é expressamentg 3rgibi.da " ",AT:3çã" 
de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da

CONTKA-ITANTE durante a vigência deste contrato;

1.2.éexpressamenteproibid4também,aveiculaçãodepublicidadeacercadesteContrato,salvosehouver
p.é,i^ ",;;;";í; 

iãiã*i"iio"ça" o" coNrRArANrE ;

1.3. é vedada a subconÚ4lâção toÍal da(s) obra(s) objeto deste Contrato;

1'3.l.aSubcontrataçãoparcialda(s)obra(s)sóserá(ão)admitida(s)sepreviaÍnenteaÚorizadapelâ

Administração da CONTRATANTE;

l.4.quandoconvocadaoficialmentealicitantevencedora,dtrranteavalidadedasuapropostapara,noprazo
máximo de 48 (quarenta e oito) h#;tt"" ;;;:,**iot t ti'iio' toi p"'" a" decair o direito à co ratação' sem

ffiuã;; ô*s previstas no art' 8l da Lei n'8'666/93;

l.5.oprazodaconvocaçãopoderáserprorrogadoumavezporiguaIperíodo,quandosolicitadopelaliciunte

vencedora durante o ..u n*r.uril IlJo"" 0""'"""""" ã"i*":*tifil"ã"'t ãttit" pelo Município de ITAITUBA:

16. é racurtado ao Município d: Irfmo:-"I1'::"*:T"liJ;y,T#H:i:ti"?i'I,1lli"'"à

:n*xlu::lh:â:T'J,h"ü';l'i':Iil";l:ll'ilfr 
;;'*'prazoenasmesmascondiçõespropos'1as

;": #;,*u;* t.*,,: :T:i, Xi'j#,u*H, T.fiâ1;',',' 
i'uo g* 

"'*u 
roM AD A D E PR EÇ os

independentemente da comlnaçao prevr§Lil uu ot' 
.rar o instrume o

1.7 a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato' aceitd ou retl'

equivalente, denrro do ,r-o..1ào-J".-,ã fela Administraçt","".1",".,- " 
descumprimento total da obrigação

assumida, sujeitando-a às penatrdades legalmente estabelecidas;

l.8.odispostonosubitemanteÍiornãoseaplicaàslicitantesconvocadasnosrcrmosdoart'64,§2"daLein..
8.666, de 21 de junho de 

'''' "i'ã"^*tiã'"' " "onttut'çao"n'J' '"'tut 
tondições propostas pela adjudicatária'

inclusive quanto ao PÍazo e Preço

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA E CUÇÃO DA(S)

oBRA(s)

I. Caberá à CONTRATADA providenciar' junto ao CREA' a devida Anotação de Res

relativa a(s) obra(sl oujtto ao p'"ttniJõ"'oát"' de acordo com a legislação vigente'

2. O responsável técnico da(s) obra(s) para construção de 0-l^(uma) ponte na C

obieto deste Contrato. a""tu to 
-uint'lo 

formal com a CONTRATADA e

ilü:iilô;"il;; ii.it"to'io au róúuA DE PREÇos n" 00s/2020-rP'

ponsa Técn icaARTilidade

Á
omunl Luiz Tapajós

tase de

§\

\
j

,*21-l

deverá

I
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CLÁUSULA DÚCIMA QUARTA - DO ACOMPANITAMENTO E DA IISCALIZAÇÃO

i"'-i$aissi"ii{il'iue,mrt**;}fiffã:ii?.,::r':['r*'':rT]:"*x':'li:":if;3'x':::
de informações Pertinentes a e

l.l.promoverasavaliaçõesdasetapasexecutadas,observandoodispostono(s)Cronograma(s)Físico-
t'""""ttt]ll'lr* 

os documenros referentes à concrusão de cada etapa, nos termos deste contrato' para efeiro de

- ;-oi':':" acompanhamento e da nscar ização Y:l :l*,'i; lJ'H',ã"0:.:u""NH,*lH 
:H:Xff THT

á#.#Jnl-*toàzado poderâ aindq susar q*t.l::l'I*"
;;;";***' sempre que essa medida se tomar necessana'

3 AcoNrRArADt,*::,,Íà::[?3;#;:;*"'il,t[:l:ii::ffi:Jâtr::âH'H:açãodacoNrRArANrE
durante o Período de vtgenc

4. A CoNTRATADA deverá manter no(s) loca(is) da(s) obra(s), durante ":*..YY:t:il1H[::*1.;
inscrito no cREA 

" ""n" 
itJtl oâ,ni"rti,.üá" a" iovrurer'rie'' que na ausência do respt

for o próprio' para 
"p"ttniá-lu 

tt'pre que for necessáno'

5. o represenunte da coNrRArANrE anotará em reg1Y:*',:'"i::TãIf;:::#i"fri"l[fi'"fâüI;f H?f

irü" J""t*çn" aals) escola(s) objeto deste Contrato' dete

ou defeitos observados'

6.Asdecisõese*"1f:::?Ji:J}5priliTff;ffüff ':1"[JJJH"T*H:,11coNrRArANrEdeverãoser
solicitadas a seus suPenol

Estsdo do PrrÁ

"'ys}il,ft wàl','Jil,,3f ilâ'#l'^

usul.,I UÉCTIU QUINTA. DO RECEBIMENTO DA(S) OBRÀ(S)
clÁ

inistração da CONTRATANTE,

1. Após concluído, o objeto deste Contrato será recebido provlsoriamen
de até I

te pela Adm
0 (àez) dias úteis contados do recebimento da

mediante termo circun$ânciado, assinado Pelas paíes, no pÍazo

comunicação escrita encamiúada pela CONTRA TADA àCONTRATANTE

2.o recebimento definitivo do objeto deste Contrato será efetuado Por Comissão desi pela autoridade

comPetente, mediante termo circunstanciado, assinado Pelas Partes, após o decurso do Prazo ode trinta)

à vistoria que comprove a adequação do objeto ao tefmo tratuals.

dias úteis, necessári o à observação, ou

observado o disPosto no art. 69 da Lei no 8'666193 '
pridas

3. A(s) obra(s) somente será(ão )considerada(s) concluída(s) e em condições de ser(em) re

assumidas Pela CONTRA TADA e atestada sua conchsão Pela C

AO GINASIO
\
§

\

todas as obrigações

ROD. TRÀNSÀMÀZONICA C/ IO\UA ÀNEXO
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Estado do PrrÁ

";*1il,3,Wil1s'Hf^",3f ,+Iâ',;lY*

CLÁUSULA DÉCIMÀ SÉXTA - DA ATESTAÇÁO DA(S) OBRÀ(S)

l-oatestodasnotasfiscais/Íâturasreferenteàsetapasda(s-)robra(s)paÍaconstruçãode0l.(uma)pontena
Comunidade de São Luiz do t apa]t3bj#H.õ";üro. .uu",aãôôr'ífüTANTE ou a servidor designado para

esse fim

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTTMA - DA DESPESA

r A despesa com a execução g1'L[!:.ià,r"rt§::.x;1;i,Tffi.TrT',1ü!;t'#ffir::ffi3i1'HTH:1"";"','^"X:
carso da doação orçT*ryl :§::;rã.i." i.+.ôo.s r .00 obras e insrâlaçôes'
de Éstradas Vicinais. Classihcaça

1 ,. A despesa par1e, T.",;:1T:liili.:;H*",fiiilihlX'lil??iff"í;;ã:iH1tril"':fi:â 

prevista

para atendimento dessa finalidadr

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA' DO PAGAMENTO

tu"'BH§'lifffi p:I[fl,l,:grr*]14' i:i1],r",#'dffi
contâ coÍrente ou cheque nom

áãcurn.nro. nu CONTRATANTE'

l.l.SomenteSeÍãopagososquantitativosefetivâmenteresultantesdasmediçõesaprovadaspelafiscalizaçào.

l.2.Asmediçõesserãoefetuadaspelafiscalização,obedecendo-seoseguinte:

[ 2 ]' mensalmente' em cumprimento ag(s-)'9:onograína( s ) Físicc Financeiro{s)"q

as meaiçoes pera õô:ffi :1*ti:.tin;x5*i::,H:;ii$J-.1",:§),""f;1 " " "'"
(s) e por ele aProvadas, tomando I

1.2'2 serão emitidos os Boletins de Medição da(s) obra(s) executada(s)' em duas

ser assinadas com o acordo do t'es"p'o'nfilii;;;6 " 
q'aí ficará com uma das vias;

uando serão feitas

amente executada

vias, que deverão

1.2.3' as mediçÕes deverão ser solicitadas peta CONTRAT

.ub."qo.nt" . u f,íáirãi" "* 
oi iJ"úi ái* 

'it"i' 
p*u 

"xecutar 
a medição'

ADA até o 3o (tercei dia útil do mês

1.3. A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRA TANTE, as mediç poderão ser feitas

fomecidos e dePositados no canteiÍo da(s) obra(s lor a

considerandose os materiais e equipamentos tÊ ões

ser levado em conta Pâra efeito de Pagamento seú o custo dos materiais e equiPamentos

de custos unitários apresentadas pel; CoNTRATADA:

l.3.l.entende.seporcustoacolaçãodepreçoapresentadapelaCoNTRAT
ADE

PREÇOS n" 005/2020-TP' menos à BDI contratual; e

\
à

§

OM

Neste caso. o

)

í\t,

i

ROD. TRI"NSAM/TZONICA C/ l0'RUÀ ANf,XO AO GINASIO MtN\



E§tsdo do Prrí

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ITAÍTUBÀ

l.3.2.oBDlrelativoaosmateriaiseequipamentos,bem,ainda,aparceladals;obra(s)relativa(s)à
mão_de_obra e respectivo BDI, seàJ;g";;;;;i;;! completa apricaçao dos materiais na(s)obra(s)'

1.4. âs notas Íiscais/faturas deverão ser emitidas.e-entregues pela CONTRA]|?1^i'::)'*'O*'U'
oara fins de liquiduçao. pagu..rilo,;;;;;j;tt (vinte e dois) do mês subsequente ao da execução da(s) obra(s)' de

forma a samntir o recolhimento das importâncias retidas relativasà cãnt.iuu4ào ptt'iaenciária no prazo estabelecido

'l "ii"*:'U". 
inciso l, artigo 30, da Lei n" 8 212l91 '

1.4.1. No caso de as notas flscais/faturas seremrmitidas e entregues a CONTRATANTE^::::::

posterior à indicada no i "* ;r;;;;;il;ã; à CoNTRATADA o pagamento dos eventuars encargos

l.5.opagamentomensalda(s)obra(s)Somentepodeúserefetuadoapósaâpresentaçãodanotafiscal/flatura
atestada por servidor designad". ;i;r*;;;;p;sro no arr.^67 au i"i 

"Jgiàolsl, 
e verificaçào da regularidade da

CONTRATADA jun,o uo e*ao i."êiàr]. p,í i.r"p" a. S.rriço - ênf - ntceita Êederal' Estadual e Municipal'

2. O pagamento da primeira fatura/nota ftscal somente poderá ocorrer' se acompanhada dos comprovantes dos

moratórios decorrentes

seguintes documentos:

2.l. registro da(s) obra(s) no CREA;

2.2. matrícula da(s) obra(s) no INSS; e

2.3. relaçâo dos EmPregados - RE'

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conc do de alguma

forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida Pela TANTE, entre a

data acima referida e a corresp

seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

ondente ao efetivo adimplemento da parcel4 será calculada medi a aplic

3. A CoNTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se' no ato da atestação, a(s) obra(s) executada

(s), os equipamento, o, o.n'u,"rii. foÃecidos não estiverà* 
"rn 

p"ri"-iü.-"ondições de funcionamentos ou de acordo

.ãm us 
"splciRc"çôes 

apresentadas e aceilas'

4.ACoNTRATANTEpodenídeduzirdaimportânciaapagarosvalorescorrespondentesamultasouindenizações
á.riaat p"fa CONTRATÀDA nos termos deste Contrato'

5. Neúum pagamento será eÍêtuado à CoNTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem ;ffil";;ài;i;" drúa"i" p."çãr, 
"o.p"n."ção 

financeira ou aplicação de

penalidade a CONTRATANTE'

ROD. TRANSÀMAZONICA C/ IO'RTIA ANf,XO AO GIN
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Estado do Perá

*I*1i3,ffIilJs':1i1,3x,fl â'#Y*

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do detivo pagamento;

TX = Percentual da taxa anual = 60Á'

6.1'AcompensaçãofinanceiraprevistanestaCláusulaseráinclüdanafatura/notafiscalseguinteaoda

VP = Valor da Parcela a ser Paga'

I = taxa de compensação financeira = 0'00016438' assim apurado:

I=(Tí100) I=(6/100) I=0'00016438

36s 365

ocoÍÍencla

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

l. o Dresente Contrato poderá 
-ser 

alterado' nos casos p*I]:i:: no artigo 65 da Lei n" 8 666/q3' desde que haja

intereise da Administraçâo o" iõNiiieiÃlTE. com a upr","noitããã Jàuidut l"tiÍituti'as' adequadas a este

Contrato.

2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralÍnente este contrato nos seguintes casos:

2.l.quandohouvermodificaçãodoprojetooudasespecificações,paramelhoradequaçãotécnicaaosseus
objetivos; e

2.2. quando necessária a modificação do valor contrlt$ em deconência de acréscimo ou diminuiçào

o,*.,oí"'" oli?,1""11'i" ";;i;il;;'*t"': 
no artiso 6s da Lei de Licitações

CLÁUSULA VIGÉSNT,U. »O,IUMENTO OU SIJPRESSÃO DA(S) OBRA(S)

l.NointeressedaAdministraçãodaCoNTRATANTE.ovalorinicialatualizadodeste.Contratopoderáser
aumenrado ou suprimido até o ri.iü i" ziü'üii...in.o po,..nà), tániJt'* aitpot'o no artigo 65' parágrafos l" e

ADA Íica obrigada a aceitar nas mesmas condições lic itadas os acrescimos ou supressõe§

:,:; üüãffisto, calculado sobre o valor contratado'

1.2. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula'

1.3. Nenhuma supressão poderá exceder 25oÁ (vinte e cinco por cento ) do valor inicial a

,"1* * ;;;;;;";i".utànt"t dó utordo celebrado entre as pârt€s'

2", da Lei n" 8.666i93'

I.I. A CONTRAT
que se fizerem necessários,

2. Em caso de suPressão da(s) obra(s), se a CONTRATADA á houver adquirido os materiais no dosp

o do contÍato,

e

SSAO.

J

trabalhos, estes deverão ser pagos Pela CONTRATANTE Pelos custos de aquisição regu

podendo caber indenização Por outros danos eventualmente

c

\ \

\

monetariamente corrigidos,

ROD. TRÀN§ÀMÂZONTCA C/ 1O'RUA ANEXO AO GINÀSIO MUN
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E§trdo do Prrí

*I3#il3.#.T.,§,'Ài*.31,+Iâ"lx*

desde que regularmenie comProvados'

CLÁUSULA VIGÉSTU.'I TNTUNTNE' DAS PENALIDADES

l.oatrasoinjustificadonaexecuçãoda(s)obra(s)ouodescumprimentodasobrigaçÕesestabelecidasnesteContrato
suieitará a coNTRATADA à r'il;'d:'à.áy" ir.râ "rrgrr" 

rr.c. p., "."iôõ' 
aia-e por ocorrência sobre o valor toul

desre contrato. uté o ,,í,.iro o."rp;õ;;à;;;"ió:iecoú'iáa ;;,uí"o"" iiiq,li-o ai*' uma vez comunicada

ohcialmente.

2. Pela inexecução total ou parciâl do objeto deste Contrato'

ãpii.* l- óóNrnerADA as seguintes sanções:

2.1. advertência;

2.2.mu]tizde10%(dezporcento)sobreovalortotal-contratado,nocasodeinexecuçãodesteContlato,
,.."u,iaá'Í" oJ,ã a" r iiq'à^l ái^' 

'ànüaot 
a" 

'o**lcação 
oficial;

2.3. suspen§ão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da

cor.rfr.níÁr"rte. pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4. declaraçào de inidoneidade para licitar ou conqii::: a Àdministração Pública enquanto perdurarem os

morivos dererminant". ou puniçaoitãt!!r" ..1u pror*id" 
" 

r""bfü;;';eraiie a própria autoridade que aplicou a

nenalidade,que,"'a"ont"o'ou'J'iJ'"ã'i*ãóôúrneTADA*t;;;l;"dJ*'i'istraçàopelospreiuízosresultantese
frltl àll"il'ãã 

" 
irll'au '-çao 

apii'adà com base no subitem antenor'

3.Pelosmotivosqueseseguem,principalmente,aCoNTRATADAestâráSujeitaàSpenalidadestratadasnoitem

a CONTRATANTE poderá' garantida a prévia defesa'

3.1 . pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia' conforme disposto na Cláusula

3.2. pelo ahaso na execução da(s) obra(s)' em relação ao prazo pDposto e aceito;

3.3. pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s);

3.4. Pela recusa em su

ser reieitado, caracterizada se

esubãlecido Peta fi scalização'

bstituir qualquer material defeituoso empregado na execução da(s) obra(s)' que vter a

a substituição não o.oo"t rro p'ã ááirío de 5 lcinco; dias' ou no prazo para tanto

contado da data da rejeição;

anterior:

Sexta;

3.5. pela recusa em refazer qualquer execução de obras que vier aser rejeitado caracterizad seamedida não

se efetivar no Prazo máximo de 5 (cinco) dias' ou no Prazo Para ta nto estabelecido Pela fiscalizaç , contado da data

de rejeição;

3.6. pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Con sua

I

no

(\
\
\

\

,"J33
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5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente iustificados e aceitos pela Administração da

CoNTRATANTE, em retação a uãã"rãr"rÀrãã"a"s no item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta

Estido do Prrá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURI. TUNICIPÀL DE ITAITUBA

Cadastro de Fomecedores da CONTRATANTE e' no que couber às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da

Lei n." 8.666/93

das penalidades mencionadas.

DA es ciente

6.Assançõesdeadveíênci4Suspensãotemporáriadeparticiparemlicitaçãoeimpedimentodecontratârcoma
Adminisrraçào da ç6NTRATANT# d;;il"tt";e inidoneiaaae para licitar ou contratar com,a Administraçào

pública poderão ser aplicadas a éõi'ffnefXje juntamente com as de multa' descontando-a dos pagamentos a

2.1'determinadaporatounilateraleescritodaAdministraçãodaCONTRATANTE,noscasosenumerados
nos incisos I a XII e XVII do arttgã;il;il;;;;';o"Jinotn"onao-se a coNTRATADA com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. atnigá*el, por acordo entre as paÍtes, reduzida a termo no processo da licitação' desde que haja

conveniência parã a Administração da CONTRATANTE; e

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria'

3, A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizagão escrita e fundamentadâ da autoridade

serem efetuados.

CLÁUSULA VIGÉSTUA SNCUXNA - DA RESCISÃO

l.AinexecuçãototalouparcialdesteContratoensejaasuarescisão,conformedispostonosaíigos77a80daLein.
I.666193

l.l.oscasosderescisãoconhatualdeverãoserformalmentemotivadosnosautosdoprocesso,asseguradoo
contraditório e a amPla defesa.

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

competente

CLÁUSULAvlcÉstnurrncrru-DASCoNSIDERAÇÕESESPECÍFICAS

l. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE

PREÇOS n' 005/2020-TP, serão resolvidas pelo CONTRATANTE'

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão -de-obra qualificada, devendo a coN
das normas tecnicas da ABNT, correspondentes a(s) obra(s) constane(s) nas Especificações.

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executâr fielmente a(s) obra(s) programada(s)

admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE'

ROD. TR{NSAI{{ZONICÀ C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO
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l. Este ContÍato fica vinculado aos termos da ToMADA DE PRECOS n..005/2020-TP, cuja realização decorre da

autoriz^ção da CONTRATANTE,';;J#;ô;; rúit",má-n: oos t2020-TP'e aos termos das propostas da

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUBA
PREFEITUR{ \TTNICIPAL DE ÍTÀITTJBA

CLÁUSULA VIGÉSIMÀ QUARTA
CONTRÀTADA

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA

CONTRATADA.

cLÁusuLA l'IcÉsrrr-1, QuINu - Do FoRo

I . As questões decorrentes da execução deste Insrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente' serão

processadas na Comarca do MunicíPio de ITAITUBA, C tusão de I'alqueÍ outro,por mais privilegiado que sela'

salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso l, alínea "d" da Federal.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavro o em 3 (três) vias de igual teor e forma.

para que surtam um só efeito, as quals, depois pelos Íepresentân tes das Partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e Pelas testem

ITAITUBA-PA, em l2 de Agosto de 2020

IPAL DE ITAITUBA
CNPJ(MF) () 3 8.730/0001-77

T

w. R. P. S EIRELI
CNPJ 22.814. I -01

CONTRAT DA

Testemuúas:

CPF/RG:

CPF/RG:1

ROD. TRÀN§AMAZONICA C/ IO'RUA AI\EXO AO GINÀSIO MUN
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