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CLÁUSULA QUINTA. DO AMPARO LEGAL

V 
I . A lur.utu.u do presente contrato decorre da realização da ToMAD\ DE PREÇOS n" 001/2020-Tp.

2. A(s) obra(s) fora(m) adjudicada(s) en favor da GONTRATADA, conforme despacho exarado no processo

licitatório n" 001/2020-rr,, tomanio colío base o disposto no âfligo 45, parágralo 1', inciso l, da Lei n' 8-666/93'

CLÁUSULA SEXTA.- DA GARANTIA

L.SeráexigidadaCoNTRAT,ADA,paraassinaturadocontrato,aapresentaçãoàCoNTRATANTE.do
compÍovante de prestação de garantia co''"'pol1dtntt a l% (um por cento) do valor global do contrato' mediante â

opção por uma das seguintes modalidades

l.l. caução em dinheiro ou 1ítulos da dívida pública;

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

I .2. seguro-garantia;

2.N

1.3. fiança bancária.

o caso de rescisão

nsabilizando-se a CON
deste Contrato, Por culP

TRATADA por perdas e danos causados
a da CON'f RAT A não será devolvida a garantia,

ANTE. além de sujeitar-se a

ãopelas las contrâtuais e Pelos

Geral dos Contratos e as

o inciso XIl, do artigo 55, do

respo

os casos nele onlissos. rc

C

sda
o

outfas penalidades Previstas na lei'

CLÁUSULA SÉTIMA. DA EXECUÇÃO DO CONTI{A'IO

l. A execuçào deste Contrato' bem c..rmo'

"r...itot 
a. direito público' aplicando-se-l

ãitpotiço.t de direito privado' na florma do

meimo diPloma legal'

hes, suPletivament
arligo 54, da Lei n"

e, os

DT] II\CON'IRA'I'AÇÃ O DE I]\ÍP ll \ll I, PÀIIA CO

I

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÁO DA(S) OBRA(S)

1. A(s) obra(s) para finalização dos serviços de reforma do Pago Municipal de Itaituba-PA, deverá ser executada no

p.urà â" OO ir".r"nta) dias, iontados da óiência da CONTRATADA da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado

nas condiçõei dos incisos do § l" do art. 57 da Lei n" 8.666193 e alterações vigentes'

l.l. o prazo para início da(s) obra(s) será de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem de

Serviço expedida pela CONTRATANTE.

2. O prazo degarantia da(s) obra(s) deverá ser de 5 (cinco) anos, col'ltados do Termo de Recebimento Definitivo a ser

emitido por Comissão designada pela autoridade competente'
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CLÁUSULA OITAVA . DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE

l,Avigênciadesteinstrumentocontratualiniciaráem03,l:.Ab]ilde2020extinguindo-seem03deoutubrode2020,
rendo início e vencimenro .. ãiu'a. l*p"aiente. devendo-se .-tr"it á ó'lrn?itá e incluir o ú!timo' podendo ser

prorrogado nas conaiçoes oo art ii' di"ã §z;a" r-"i n'8 666/93 e alterações vigentes'

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

I . Caberá ao CONTRATANTE:

l.l.oermitirolivreacessodosempregadosdaCONTRATADAao(s)local(ais)daG)obra(s)definalização

r-^r"r r.riià.ã. t"to*u oo Paço Municipal de Itaituba:

l.2.prestarasinformaçÕeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospeloprepostoouresponsável
técnico da CONTRATADAI

1.3. acompanharefiscalizaroan damento da execução rJa(s) obra(s observando os Prazo s e custos,

litado no local da interuenção com a resPe cti\,â Anotâç o Tecnica - ART-RRT, quando for

designando Profissional habi

o caso, conforme estabelecido no Cronogram a de Desembolso, Parte t ntegmnle deste contratÔi

'1.4. autorizar quaisquer obras Pefi inentes ao obj eto deste contrato, iJecorrentes de inrPrevistos durante a

execução da(s) obra(0, mediante orçamento detalhado e Previamente submet ido e aProvado Pela Un idade Gestora do

MuniciPio cte ITAITUB A, desde que comProvada a necesst dade dos serviços;

executado equivocadatlente ou em descordo com as orientações Pâssadas pela

CONTRA
1.5. rejeitar qualquer servlço

TANTE ou com as especificaçóe s constantes nâ P lanilha orçatr entária, na ProPosta de Preços da

contratada e no(s) Projeto(s) da(s) obra(s) do Ed ital da TOMADA DE PIl.t(los n" 00 ir2020jfP;

feito serviÇ os da(s) Obra(s) cie finaliz:ção dos scrviços de refoma do Paço MuniciPal

I .6. solicitar que sela re
fora de conformidade do(s) Projeto§) e das esPecificações

de ltaituba, recusados Por defe itos ou que estelam

'-C(l nstantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n'001 /2020-TPr

1.7. atestar as nota fi scal/fatuÍâs corÍesPo ndente e fiscalizar a execuçã da(s) obra(s)' Por intermédio de

servidor da CONTRATANTE, esPecialmente designado parit esse lirn:

representada Pe

i.8. subm
la Caixa Econôm

eter a apreclaç ão e aPÍovação Previa da

ica Federal, qualquer ProP

União Federal, Por i

osta de nlcdificação

termedl
o(s) proj

o do Ministério das Cidades'

eto(s) objeto deste contrato'

decorrente das necessidades detec tadas durante suâ execuç llo

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTIIATAI)A

ldaTO A DE PREÇOS n"

l. Caberá à CONTRATADA'

00r/2020-TP:

além dos encargos Previstos n

l
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ou'

Obra(s) de finalização dos servtço:

0

a) salários;
b) seguros de acidente;

c) taxas, lmpostos e contribuiçÓes:

d) indenizaç ões;

e) vales-refeiçãoi

c)

vales-tÍansPorte! e

oufias que Porvent ura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

TANTE, Porém, sem qualquer

1 .2. manter os seus emPregad os sujeitos às normas disciplinares rla CONTRA

vínculo emPregatí cio com o órgão;

ndo ern tr abalho' devendo subst ituir imediatamente

considerado inconventente à boa ordem e às nornras disciplinares da CONTRATANTE;\í 
l '3' manter' ainda' os seus emPregado s identiÍrcados, qua

1.4. resPonder Pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
qualquer um deles que sela

culpa ou dolo, q

Itaituba, não ex
uando da e

cluindo o

xecução da(s) O

u reduzindo es

bIa(s) de llnalizaç ços de reforma do PaçoMLlnlc ipat de

sponsabilida

ão r:los setvt
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sa re

CONTRATANTE; bens de ProPriedade da

dos diretamente aos
execução da(s) obra(s);

CONTRATANTE,

1.5. responder, tam
quando ess

bém, Por quatsq

es tenham sido oc

uer danos causa

asionados Por seus eurPregados durante a

1.6. arcar com despesa deco rrente de qualqtuer infiação, seja qual for, desde que Praticada Por seus

empregados na(s) Obra(s) de fina lização dos servlços de t eforma do Paço Munict pal de Itaituba ou no ràcinto da

CONTRAT ANTE;
ela execuç ão da(s) Obra(s) de hnalização dos serviços de

reforma do Paço Mun
1.7. assumlr

icipal de ttaituba' Pe
inteira e totâl responsabilidade P

resistência e estabilidad e de todâs as estruturas da(s) obra(s) a executar;

la

1.8. vertficar e comPara r todo(s) o(s) desenhos/Projeto(
s) fornecido(s) pâra execução da(s) Obra(s) de

finalização dos serv iços de reform a do Paço Mun icipal de Itaituba;

RA.IANTE, dE

a) no caso de íalhas, erros, discrePât.tcias ot't omissÕes, bem' ainda' trtl.ISg
esc

ressões às N

rita à CON'I
ormas Técnicas'

berâ à CONT l{ATADA tbtm ulat imediata ctrnutrtca

re gulam entos ou posturas' ca
lvimento da(s) obra(s);

o total ou enr Parte, a(
ls tl

s) obra(s)
tilizados,lbrma a evitar emPecilhos ao perfeito desenvo

rreçõe s resultantes d c ção ou dos materta

1.9. reParar, corrlglr, remover, reconstru ir ou sttbstitutr' às suas exPen

no Prazo máximo de 5 (cinco) dias

vícios,
ounop

defeitos ou inco

râzo Para tanto es tabel ecido Pela tisc

da(s) obr s), no sentido deefetuada(s) em que se verificarem

I .10. Prov idenciar, Por conta própria, toda a sinalização necessária à

de acidente;
evitar qualquer ttPo
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. l.ll. fomecer instalações adequadas para a fiscalização da execução da(s) Obra(s) de finalização dos
sewiços de reforma do Paço Municipal de Itaituba;

1.12. instalar placa(s) de identificação na(s) obra(s) com os dados necessários e na forma da legislação
pertinente;

l. I 3. remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do(s) local(is) da(s) obra(s),
durante todo o(s) período(s) de execução e, especialmente, ao seu final;

1.14. prestar a garantia em relação a(s) obra(s), exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no § I o

do art. 56 da Lei no 8.6661931'

I .15. permitir, aos técnicos da CONTRA'IANTE e àqLreles por ele formalmente indicados, acesso às suas
instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados rnateriais relacionados com o objeto;

I .16. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, quâlquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.17. responsabilizar-se pela Obra(s) de finalização dos serviços de re1'orma do Paço Municipal de Itaituba,
operâção, manutenção e segurança do(s) canteiro(s) de obra(s). vig ilância. organização e manutenção do esquema de
prevenção de incêndio, bem como outras construçôes plovisórias caso seja necessárias, conforme previsto nas
Especificações Técnicâs constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS r'l 00 l/2020-TP;

1.18. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos e mateúis aplicados na obra,
em decorrência da execução da(s) Obra§) de finalização dos serviços de reforrna do Paço Municipal de Itaituba, bem
como pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

I.19. responsabilizar-se por todo transporte necessário à execuçào da(s) obra(s) contratada(s), bem como por
ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os nrales executados:

1.20. providenciar, às suas expensas, atestadô de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações
Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n' 001/2020-TP, sempre que a fiscalização da

\z CoNtneteNtB julgar necessrí,rio;

1.21. exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART da(9 obra(s) a serem realizadas,

apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONl'RA-lAN'l'E. qLrando solicitado;

1.22. responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento da(s)

se a prestar assistência técnica e administrativa necessária paraassegurar andamento
br contatada(s), obrigando-

ve iente dos trabalhos;

) nome(s) e o(s) dado(s),oL23. submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATA

demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que

originalmente indicado;

1.24. garanÍir, pelo prazo mÍnimo de 5 (cinco) anos, todas as obra s cxecu

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 6l 8 do Código Civil

p tura, ven ubstituir os

ir da data da

(ioN l R,\'tÀ(t.io DE Íl\ll'ltEs,\ Dll EN(; ll\ll.\ Rll ('l
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7. Cabetà,ainda' à CONTRATADA' como parte de suas obrigaçÕes:

v 
2.r. efetuar o registro destê contrato no conselho Regional de Engnharia, AÍquitetura e Agronomia - cREA

ou no CAU;

2.2. indenizar ou restauÍar 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 ÍegulamenÍadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAS OBRIGAÇOES SOCIAIS' COMERCIÀIS E FISCAIS

1 . A CONTRATADA caberá' ainda:

leg islação social e
assumir a resPonsab

trabalhista em vlg
ilirlaile Por tod

or, obriganilose a saldá-los na ePoc
os os encargos Previdenciários e obrigações sociais Previstos na

us empregâdos náo
a próPria, vez que os se
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âiltda que acontecl

mpregâ
doemd

dos no decorrer

ependência da

CONTRATANT à execução da(s)

1.3. assunr ir todos os encargos de Possivel demânda tlabalhista' civil ou Penal' relacion OS

ente ou vinculada por Prevenção, 
conexão ou contiuêncta: e

obra(s). originartam

nsabilidade pelos encargos Íiscais e conrerciais res Ita tes cla execução deste

1.4. assumir, ainda' a resPo

or, 0

E:

Contrâto. os esubelecid

ela qual CON

pagan]
TRA'I
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Al)A rcttunct

istração da Co

a expressânlente

Nf nAf'P'Xfg
a qualquer \rl

dcr
ariedad

efar o etol-l C

inadimPlência da CONTRATADA'
com reÍ'erên cia aos encarg

tlans fere a resPonsab idade Por seu

iva ott
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deste Contrato, râzão P
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passiva. com a CONTRATANTE'

cLÁusuLA DÉcIMA sEGUNDA - DAs oBRIGAÇÕns cnnets

1. Deverá a CONTRATADA observar' também' o seguinte:

de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da

1.1. é exPress amente Proibida a contratação

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato' salvo se houver

I .2. e exPres samente PÍo ibida, também

prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;

1.3. é vedada a subcontratação total da(s) obra(s) objeto deste Contmto;

ida(s) se previamente autorizada pela

. a subcontratação parcial da(s) obra(s) só será(ão) admit

a licitante vencedora' dura

o contrato digital e fisico' so

nte a validade da sua P

b pena de decair o dire

roposta Parâ, no Prazo

ito à contÍatação, sem

r.3.1

Administração da CONTRATANTE;

uando convocada ofi cialmente

rnáximo de 48 (quarenta e oito) horas, asslnar

pre.juízo das sançÕes Prev istas no aÍt.81 da Lein" 8.666/93;

1.5. o Prazo da convocação Poderá ser Prorrogad

1.4. q

o uma vez. por igua I Período, 
quando solicitado Pela licitante

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra mot ivo iustilicad o e aceito Pelo Mun icípio de ITAITUBA;

1.6. é facultado ao MunicíP io de ITAITUBA' atraves da PIiEFEITURA M

o e condições estâbel

em igual Prazo e nas mesma

UNICIPAL DE ITAITUBA'

s condições ProPostas
ecidos, chamar as licitantes

quando a convocada não assinar o

da a ordem de classiticaç
refer ido documento nÔ Praz

ão, Para fazê-lo r esta TOMADA DE PREÇOS,

remanescentes, obedeci

pela Primet ra classificada, inclusive quanto aos preços atual tzados, ou revoga

u ÍetiraÍ o instrumento
indePendentem ente da com inação Prevista no arr' 8 I daLei n"8666/q3i

o contrato' aceiur o

riza o descumPrime nto total da obrigação

1.7 a recusa lnlustificada da licitan te vencedora em asslnar

iouivalente, dentro do Prazo estabelecido Pe la AdministÍação' caracte

IISSumida, sujeitando-a às penalidades legalmen te estabelecidasi
do art. 64, § 2" da Lei n'"

anterior não se aPlica às lic itântes convocadas nos termos

ão, nâ s mesmas condiçÕes Propostas Pela adjudicatária'

1.8. o disPosto no subitem
e não aceitarem a contrataç

8.666. de 2t de junho de 1993' qu

ilclus ive quanto ao Prazo e Preço

P ExtrcuÇÃo DA(s)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA 
. DA RESPONSABILIDADE 

TÉCNIC

onsabili écnica
oBRA(s)

Caberá à CONTRATADA Providenciar,lun to ao CREA/ CAU, a devida Anotaç

bra(s) objeto da presente licitação' de acordo com a legislação vt
0

l1

RT relativa a(s) o

CO:TRTTÀ(.Ào l)[ E]$PRESÀ D[ l]\(;u\lt'\Rl \
I

\
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2. o responsáver técnico pera(s)obra(e i'"ff:'t'àK?iI;it'i": 3:,:",?:l:ii.:i::#NlH§3'fehxii't"i''::1
desenvolvido, deverá ter v inculo

lli'r^l."iii-ãioii; àu ror'aeoe DE PREÇos n'00 r '2020-rP'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

l.DuranteoperíododevigênciadesteContrato,aexecuçãoda(s)obra(s)seráacompanhada.efiscalizadapor
comissào da coNrRArANt o. ;u,;;;;,"'iiltiriàu. p.,*itia, "::li',*;;,a;;;àros'para 

assisti-la e subsidiá-la

de inlormaçÔes perrinentes a essa àtribuição' derendo:

l,l.promoverasavaliaçõesdasetapasexecutadas,observandoodispostono(s)Cronograma(s)Físico.
Financeiro(s); e

pagamento.

2. Alem do acompanhamento e da fiscalizaçào da(s) ubrr(s). o Iirular da GoNTRATANTE ou outro servidor

devidamente autorizado p"ot'al"lÍal'"i''ã":l'::::::t'rrto á" tGu ""do 
executado em desacordo com o

.tp"aiit""o", sempre que essa medida se tornar necessarta'

3.ACoNTRATADAdeveráindicarpreposto,asersubmetidoàaprovação^daAdminislraçãodaCoNTRATANTE.
durante o periodo de 

"igent'u 
atlittJnüio' pu'u 

"p"ttntá-la 
sempre qtre for necessarto

4. A CONTRATADA deverá.manter no(s) Iocal(is)a"t11il3l't durante a sua execuçào' 01 (um) dos proÍissionais

inscrito no cREA./cau . u."'i" piü Àã)í"Li*ir" d. coN rRÁiÃNTE' q " 
nu ausência do responsável técnico'

se não for o próprio, para representá-la sempre que tbr ttecessarto'

s. o representanre da CoNTRATANTE anotará:i l:1'::"pJ:fli^:"lffJi':iili"f,:5J:ffffiff:;Ht:'
execução da(s) Obra(s) de llnalização dos-serviços de relorma

iiil":ar'".i]*"rtriiaçaodasfaltasoudefeitosobservaoos

6 As decisões e p,*lg:i::.#i.',,1i[ffi:iç[;ffüi:.jli[.1:ff:::1'#Í[,:,.0,1'o*'*orANrE 
deverão ser

\"'/ col'c'tadas a seus superlores e

1.2. atestar os documentos referentes à conclusão de

USULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

cada etapa, nos termos deste Contrato' para efeito de

ada pela
30 (trinta)

o S mos contratuals,

l. Ap
mediante

ós concluÍdo, o objeto

termo circunstancl ado, assinado P

deste contrato será recebido Pr

elas Partes, no P

ovisori amente Pela A

razo cle até l0 (dez) d

dministração CONTRATANTE,CLA

ias írteis con os do recebimento da

da pela CON'IRA.IADA CONl-RATANTEIt

2. O recebimento definitivo do objeto deste coutrato será et'etuado Por Comiss d S1

comPetente, mediante termo circunstan ciado, assinado Peias Partes, aPos () decurso d p LO max l tÍl

comunicaçáo escrita encaminha

dias úteis, necessário à observação. ou à vistoria que comProve a adeq uação do

art. 69 da Lei n" 8 666193

co\TRAl ÀÇÃo DE EllPlrES\ Dl: Í:\(lll\ll\lll

observado o disPosto no

\(l\ll II\

altdÍidade

\\ w



Estatlo do Par'á

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURI }I I.]N ICIPAL DE I'I'AI'TUBÀ

3.A(s)obra(s)somenteseráoconsideradals,;concluida(s)eemcondiçÔes<leserrecebidos,apóscumpridastodasaS
obrigações assumiau' ptr^ coN"iiliieôX" '"ti'at 

sua concltrsão peIaCoNTRATANTE'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA . DA ATESTAÇÃO »I1S1 OBRA(S)

l'oatestodasnotasÍjscais/faturâsreferenteàsetapasda(S)obra(s)clefinalizaçàodosserviçosdereformadoPaço
Municipal de ltaituuu, ou.itto atttl ôà'i"'"' À*''a toNTRATANTE ou a servidor designado para esse fim'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA

1. A desoesa com a execução dals) Obra(s'1 de finalizaçào dos serviços de reforma-do Paço Municipal de ltaituba'

obiero desre conrÍ.to, ,"oiunt.Tlíi.-rãJàJ not , a..^p.nrto,'.sa á"u'go da dotação orçamentária Exercício 2020

páieto r213.041220038.r.0?; t"#ffi;", s.*iç"t d. R.;;r,"r;;Ér.aio ao puço'v'nicipal' Classificação

v ..ã'nãri.a + +.90 5 I'00 obras e instalaçÔes'

l.l. A despesa para os anos subsequentes' qTlg:l"l 
" 

caso' será alocada à dotação'orçamentária prevista

para atendimento d"r.u finr[o]Íi,"u"*l .ã"'riã"àai iôoNrnaiÀiiiL' "" 
Lei orçamentária do Município'

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA' DO PAGAMENTO

r. obedecido ao prazo previsto no(s) cronograma(s) Físico-Financeifi::lili:i:Hl'"à1,:$:lâJl,3i:i:'""iã:1i

;riâf, râ# ltrtiiif }},*§li;i[§t:*}:s;1;: :ln[:$T;;:ru;:t m,il":;lrx
correnteou cheque nomlnal a

CONTRATANTE.

l.l.Somenteserãopagososquantitativosefetivamenteresultântesdasmediçõesapr.ovadapelafiscalização.

1.2. As medições serão efetuadas pela fiscalização' obedecendo-se o seguinte

I .2.1 . meÍlsalmel'lte, em cumPrimento ao(s) Cronogranra(s) trísicô-Financciro(s), quando serão leitas

as medições Pela Comissão fiscalizad ora da CONTRATANl'Ll, considerario-se a(s) obra(s) eÍ'etiv amente executâda

(s) e Por ela aProvadas, tomando Por base as esPecificaçÕes e o(s)desenho(s ) do(s) Projelo(s);

1.2.2. serão emitidos os Boletins de Medi çao 03( s) obra(s) executada(s), em d vias, que deverão

ser assinadas com o De acordo do ResPonsável Técnico' o qual ficará com uma das vias;

iro) dia útil do mês

1.2.3. as medições deverão ser solicitadas Pe la CONTRATADA até o 3" (t

subsequente e a fiscalização terá 02 (do is) dias úteis Para exect ltar a mcdição

criterio da frscalização e no e

fornecidos e dePositado
xclusivo interesse da CON'IRA TANTll, as m di

s no canteiro da(s) ob

o sel

1.3. A S tec of ii
oslç0es

considerando-se os mateÍiais e equiPamentos

ser levado em conm Para efeito de Pagamen to será o custo dos mate liais e ecluiPatrentos nte

ntadas Peia CONTR ATADA

C

de custos unitários aPrese

coNTRA'rAÇio Du trlPREs,\ t)u ll\cll\ll.\Rl'\ ( lYll- P
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I .3.1 . Entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na TOMADA DE

PREÇOS n" 001i2020-TP, menos o BDI contratual,

1.3.2. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela da(s) obra(s) relativa(s) à

mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais na(s) obra(s)'

1.4. As notas fiscais/faturas deveráo ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à CoNTRATANTE,

para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 do mês subsequente ao da execução da(s) obra(s), de forma a

ãáruntiio r""ofirir"nto aus iÁportanóias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea

"b", inciso I, artigo 30, da Lei n" 8.212191.

1.4.1. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data

posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos

V moÍatórios decorrentes.

l.5.opagamentomensalda(s)obra(s)somentepoderá(ão)serefetuado(s)apóS-a-apresentaçãodanota
fiscal/fatura arestada por rg1"iàãr J.Àiáruao,'conforme disposto no afi. 67 da Lei n" 8 666/93, e verificação da

reluiaridade da Cotlfnareóe jr"t" io irra" a. carantia por Tempo de Serviço - CRF, Receita Federal' Estadual

e MuniciPal.

2. O pagamento da primeira fatura-/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos conrprovantes dos

Estido do Pârá

GOVIRNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PIIEFEITURA TI UNICIPAI, DE ITAITLB.\

seguintes documentos:

2.1. registro da obra no CREA;

2.2. matÍicula da obra no INSS; e

2.3. relação dos EmPregados - RE'

aJ especificações apresentadas e aceitas'

5. Nenhum Pâgamento será etêtuad o à CONI'RATADA enquanto pendente de liq uidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que tsso gere direito a alteração de preços, compensação Íinanceira u aplicação de

penalidade à CONTRÂTANTE.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha corrido de al

3. A CoNTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesto, a obra executada, os

ãqrip.í*", * 
"s 

mat"rlai. f";;.ú;;á;;luo". ", 
perieitas condições de tuncionamentos ou de acordo com

- u. o ao*r*orANTE poderá deduzir da impoíância a pagar os valores correspondentes a murtas ou indenizaçÕes

devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato'

ce de comPensação financeira devida Pela CO TAN'I treR

a

a

aforma para tanto, fica convencionado que o índi

data acima referi da e a corresPondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada m 1c icação d

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

coNt R^ l A(lÃO DE DMPITDSA DE ENCENIIAITIÀ CIVII' PA CO

*



[stado do Pará

" 
oyr,'.s,?,Y:,iJ S':1f1. 3J, +I$"iY 

*

Onde:

iY 
":l'JJi::T':Tló,i,'ro.'l 

autu p'"ui'ta parâ o pasamento e a do detivo pasamento;

VP = Valor dâ Parcela a ser Paga'

[ = taxa de comPensação Íinanceira = 0'00016438' assim apurado:

l=(rlUl00) l=(6/100) l=0'00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 67o'

\'/ 6.1. A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura'/nota Íiscal seguinte ao da

oconência.

6.2. o pagamento de que trata o presente contralo' ::.:i f::'"1*:.i'i:;:li::: L'"'"f;1l:ITt*lil:'[3
tih"rrdu;i; úi;istério das Cidades' reDresentada pela Larxa tr(

R.purr. n" 70022712013/MCtDAô;';liJrielpnôiEsso 
N" 1 008 663-e3/20 I 3'

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ÀLTERAÇÃO DO CONTRATO

L o presente contrato poderá-ser alterado'. nos casos llt-"]:::: 
no anigo Ô5 da Lei 

":-8 
6'9:fl desde que haja

intereise da Adminisrraçào o" JóüirÀiÀNTE, com a 'p**'lt;;;'l;; 
àe'idas lusificativas' adequadas a este

2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrâto nos segttintes casos:

2.1. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus

.-.*n":; .q,.'d1l."::::iili"I;,:'.[,lr?i:'J:'fiff[1$':["o1'.',:"u*'' 
de acréscimo ou diminuição

v 
quantitativa de seu objeto' nos I

VIGÚSIMA. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DA(S) OBITA(S)

Contrato.

CLÁUSULA

l. No interesse da Administração da CONTRATANTE' o valor inicial atualizado deste C poderá ser

aumentado ou suPrirnido até o I lml1e de 25% (vinte e cinco Por cento), conforme disPost o no arÍigo arágra fos lo)

i", du L.i n" s.666/93'

I .l . A CoNTRATADA íica obrigada a aceitar ^:' 'nr::T:'"':lli::::];t;ti3:' 
*

o* * i'lJ#;;;#;i;;' u* o limite orá pre'isto' calcurado so'Íe

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

âcres uprss sÕeso

coNTRATAÇÃo Df, [i\tPRES'\ DE ENGENII^IilA CtVIL P.\RA CO

I

I

\

\
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2.Emcasodesupressãoda(s)obra(s),SeaCONTRATADA.jáhouveradquiridoosmateriaisepostonolocaldos
trabalhos, estes deverão ,., pug"tiãíà óonrRATAN1E pelos cLrsros cle aquisição regularmente comprovados e

monetariamente conigidos, podendo caber indenização poI outros danos eventualmente decorrentes da supressão'

desde que regularmente comprovados'

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES

l. o atraso injustificado na execução da(s) obra(s) ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste conlrato

sujeitará a coNTRATADA à Áriã0"ô,áz trÀrô vírgula três por..nt o1 por diie por oconência sobre o valor total

lesre Contrato, até o máximo ãJ iO"Z" tá", pài ."la.f recolhiia tro prazo de I 5 (quinze) dias' uma vez comunicada

V,rficialmente.

Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR{ [tUNICIPÀL DE ÍTAITUBA

-l.3.Nenhumasupressãopoderáexceder25oÁ(vinteecincoporcento)dovalorinicialatualizadodocontrato,
salvo as supressóes resultantes do acordo celebrado entre as parts'

2. Pela inexecuçâo totâl ou parcial do objeto deste Contrato'

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1. advertência;

a CONTRATANTE poderá, garântida a prévia defesa'

2.2.multadel0%(dezporcento)sobreovaloltotatcontlâtado.nocasodeinexecuçãodesteContrato,
recolliida no prazo de l5 (quinze) dias, contados da comtrnicaçào oficiall

2.3.suspensãotemporáriadeparticiparemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaAdministraçãoda
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes aa prniçaoã,iuü lu. ,".1u proro-ida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

oenalidade, que será concedida Jffi. ql,Ê', . cór.irneTÂDA ressarcii a Administração pelos prejuizos resultantes e

após deconido o prazo da sançâo aplicada com base no subilenl arrterlor'

gi.Pelosmotivosqueseseguem,principalmente,aCONTRATADAestarásÚeitaàspenalidadestratadasnoitem
anterior:

3.1'pelanãoapresentaçãodaapólicedesegurocontrariscosdeengetrharia,conformedispostonaCláusula
Sexta;

3.2. pelo atraso na execução da(s) obla(s), em relâção ao pr'lzo poposlo e aceito;

3.3. pelo não cumprimento dôs prâzos estabelecidos no(s) Cronograrna(s) Fisico-Financeiro( s)

3.4. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso emprepdo na.execução da(s

ser rejeitado, caracterizada se a substiiuiçáo não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias' ou

"riuU.le.iOo 
p.tu nscalização, contado da data da rejeição1

p
), que It

tanto

CO\TRA'TACÃO DE IIIPItES,\ DE I'J\CI']\II.\RI \ ('tvII' PAIIA ('O

I
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3.5. pela recusa em refazer qualquer execução de obras que vier aser rejeitado caracterizadâ se a medida não

se efetivar nô prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para ta nto estabelecido pela fiscalização, contado da data

de rejeição;

3.6. pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Côntrato e em sua proposta.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

Cadastro de Fômecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da

Lei n." 8.666/93.

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

CONTÀATANTE, àm relação a um dos eventosarrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta

das penalidades mencionadas.

5. As sanÇÕes de advertência, suspensão temporária de participa| enr licitação e irnpedimento de contratar com a
Vedministrâçao da CONTRATANiE, e declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração

pública poáerão ser aplicadas à CONTRATADA juntârnenle com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

CLÁUSULA VIGÉSIIVT.A STCUX»A. DÀ RESCISÃO

l. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja â sua rescisão. conÍbrnre disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n"

8.666193.

L l. Os casos de rescisão contratual deverão ser fbnnalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados

nos incisos I a XII e XVII do afiigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a coNTRATADA com a antecedência

mínimâ de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação' desde que haja

conveniência para 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 autorizaçào escrita e tundamentada

competente

Lstâ(lo do I'rrrÍ
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PREFEITUR{ ]\IUNICIPÀL DE IT,.\.I'TUBA

CLÁUSULA VIGÉSTNT,q, TTNCTTRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

l.Asdúvidase/ouomissões,porventuraexistentesnasEspecificaçõesconslantesdoEdital
PREÇOS n" 001/2020-TP, serão resolvidas pela CONTRATANTE'

lutoriaaae

( o\TRA tA( Ão l)ll ullPll[s,\ l)E It\(;E\l l \lt l \ ( l\ ll. P \lt \ co
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if ;3nX ffi:ilX:lffiKi::::à"'di:;':::üi:;ff" -ffi1':""'ii?'ffli'?3;u'J'*o'ooo 

estar ciente

3 A coNrRAr^?^ -irf^:,'.Ji:::xffi:"".:h[:'#ifi:ãtiTit$XiTÊadas 
nas especincações' não se

admitindo modificaçÕes sem a Pr(

Estado tlo Parír

".,XfJli,'*YLTJ §i'J iÍ 3J" l Il) IH 
*

DA vINCULAÇÃo a'o EDITAL B Á r'noposre ol
cr-Áusul-l vtcÉsllr't QIIARTA

CONTRATADA.

CONTRATADA

l;31["!ll[T:3i?i,l*+x*1*i:.jltr.jiJ3,H:l,3iJ*[',?'d;,,il.#.]l;ii,í'l]Iffi''::x::

ct Áusula vtcÉstrytl QutNr'q' - Do FoRo

l,;â1,11#ilt"jiT,1l::'^i:f.'üf ::i+ii+nq
#;;;r";il;ttvistos no art t02' Inciso I' alínea "

2. E, Para firmeza e val

para que suíam um

i^oNtRRTeNTe e c

lnellt ,q enãoP ser dirim idas administrativamente' serão

A, co usa cpalQu CI ,por mais Privilegiado 
que sela'

d" da ão Fedo

idade do que foi Pactuado' lavro

só efeito. as quais' dePots

m 3 (três) vias de igual teor e lorma'

pelos representantes das panes'SC ortra
são assl

DE ITAITUBA
l 0001-77

c
LI-S

ONTRATADA, e Pelas tesle

PRE RA N/tlJNlCI
PJ(MI--) 0s.138

CON'IIIA-I

ITAITUBA-PA, ern 03 de Abril de 2020'

WT ENCENIIA
CNP

LTORIA LTDA
0l-00J l7 .121 100

CONTRATADA

Testemunhas:
CPF/RG:

CPF/RG:

coN [R^TAÇÀo Dt: [\lPRIts',\ DL E]Gll:llÀlll'\ cl\ lt' P'\RÀ co
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