
F'strdo do PrÍá

"ffi*TIS,[iJ,:i{ii^lBr'+lâ[Y'^

CONTRATO N' 20190266 
. --,n À -ê.rê âto denominada

M6
clÁusut 'l PnTMEIRA - Do oBJ]lTo

ccta ada Para ImPlantaç

icipto de ltaitu

ao ) um Sistetttii

1.OPrc scnte Contrato tem como objeto a Ccn rrataç

SirnPl lll cado de Abastecimento de Agua na Comun id

tem
no Contrato de RePasse n"

tado Pela Caixa Econômica

I I Ô obieto de quc trâta

|i::il i:iísi:i'i1iffiiiil

., nrcserrte contÍato

,r" 'o Mini*t"io do tnt lo ícpresÊn

ADÀ(s)

cr-Áusule stcuxoa, - DA(s) oBRA(s) À s )c

l. A(s) obra(s) ora

conesPonden

contratada(s)
te âo ob]eto adjudic

cotnprec:d

NTRATÀDA, P

as espro ;.hcaçÔes

licitante, auaver iio
a{es ln

orçamento'
TP. bem como da(s) ProP osta(s) de Preços

no(s) Proleto(s) enaP lanilha de

ir-,ueolur' PREÇOS n' 010r2019-

res deste Contrato'

OR
clÁusula TERcf,rRÀ ' Do

1. O valoÍ toul deste Contraro é de RS 3qú.890,9: (lrc
a(s)

zeotrrs e novente e

,tntlira(s) intl.gl ante(s) tla(i) ProP

ntavos, discriminado de acor io com
pela Ci )N'IR.\'.i ADA

a(s) fisico-financeiro(s) apÍesentâdos:c tÍeSCC

seis mil, oilocentos e noventa reais e noven''a

osta(s) de preços e o(s )

cr0nogüm
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Esrado rlo Pará

*tr§H.[JiÍis,Nâk33']lâi;:*

clÁusul,l QuARTA - Do PRAzo DE ExrcuÇÁo DA(s) oBRA(s)

l;l§?;3'íl:'.:";Tlt? ü:1"*?ffi1:""fl::il'::;'o*:noventa) 

dias' podendo ser prorrogado nas condiçÕes dos

u.."*"oi;?nlllã:;f;tlllllffgf:(s) 
obra(s) será de até 5 (cinco) dias' contados do recebimento da ordcnr

2. o prazo de su,untiu a«.1 om5) 
3;lJ;x1i:rJ"ti:lllt:;? 

"'o'' 'on'ados 
do rermo de Recebimento Definitivo a

i., ..i,iOo Po' Comissào d€slgn

ct Áusut,l QUINTA - Do AIVIPÀRo LEGAL

1. A lavratura do presente conrrato decorrc da realização da 'toMAD\ DE PRF'Çosfl" 010/2019-TP'

i;,ài;1,"":ff1il,í",',:$1,:*:*""""j§};*"'fi[ff"'fXfl,T"t,,H'ifi.:'lxTx"§i::'âi?,,o3processo

cr-Áusur-l srxrA - DA GARANTIA

;ui:nf 
jí:tnf ll#ââh""-*fri:l'$r'

1-1 caução em dinheiÍo ou títulos da divida pública;

tia em aPreço, quando em dinh:iro

resentaçào àCONTRATANTI:' do

9ô t r,1r Por
do contralo,

)do valor global do contrato, mediante a

ser ( fi)tÚa da a de PouPança 
eirt

1'l 1' a garan

favor da CONTRATANTE;

1.2 seguÍo-garanda;

1.3 fiança bancriria'

CLÀUSUT,

hilrT*ll,;:i"'*?.ffiIit

Contatc' Por cul

TADA Por Pcrda' e

^ nân será devolviüa a garantril'

i:tüiÀ^ru. além dc sulcitar-sc a

a sÉrnlr - DA ExrcuÇÃo CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem

receitos de diretto pubtico. aPl
do

s casos lele orntsscs' -se-ào Pelas cláusulas contratuais e Pelos

a Geral dos Contratos c às

artigo 54
es, supi etivanentc, os

. du L"i n' t.O66/93

pflncr
cómoinado com

pios Ca Teort
o inciso XII , do artigo 55' do

p
dispostç ões de diret to pÍlvado, na

ROI,. TRÀSAMAIoNICA 
C/ 1tr'(t'lA ANÍlxo ÀO Gl''tÂSÍo MUN

rpeeíW'sa

ç)$ 

-

mesmo diploma legal

I

t



f,§tado do ?ârá

"";x;H",!;YI§,'s,HâkBr'#ffiX',^

cr-Áusull ortav'l - »a vtcÊxclA E DA VALIDADE

i;,à"':';ff:?jff::ff1Tf.:Tjffi:.:#li:::.::lji:.oi}:'::fiffir:;ü,i3u"'*"*orode20re','lend.

2.oprazodevigênciapoderáserprorrogadtrnascondigõesdosincisosdo§l.doArt.57daLein.8.ó66/9]c

ct-Áusur-4, NoNA - Dos ENcAR(los DA CoNTRATANTÊ

L Caberá à CONTRÁTANTE:

1 I permitir o rivr" 1"":,r"",H,ffi1[-;"i:x; "':J:Hffit""§á]JffiàÍil 
Í3ti}.i,T§]": iüi'l'il'ÂT:

" "- 
t':t;-:,::':::::"' 

e os esciarecimentos que veúam a ser soricitados pero preposto ou responsáver

técnico da côNTRATADAI

l.3.acompanharefiscalizaroaldamentodaexecuçãoda(s)obra(s,l,porintermédiodaComissãoparatanto

alterações vigentes

formalmente designada;

L4. autorizar qualsqueÍ obras Pcfitnentes ao ob1 eto deste contrat o, decorrentes de irlPrevistos duÍante a stta

execução, mediantc orçamento detalhado e Pievralitc nic submetido e :Pro'ra d'.; ela Unidade Gestora MuniciPio de

ITAITUBA, desde que comProvada a necessidade dos servtcos;

sa.rLrdo as orientações Passadas

ONTRATADA

I .5. reieitar qualquer
ANTE ou com

e no Projeto da

obra(s) executada(s) eq

olbra tl
as esp ;citicações cons

o Etiital da TOM

uivocadame:tt' na Proposu de preços da

tantes na ç

Pela CONTRAT AD,T.' DE PR 0'19-TP:

tcma SimPlificado Lic

6. solicimr que sela refeita os scn rços da(s) obra(s) rie tzrçáo
defeito ou quc

Abastectmento de Agua na Comunidade de São Benedi10. no Munici ta1
sado Por

especih
dos os do Ediral da TOMADA

estejam fora tie conformidade do(s) projeto(s) e dai

DE PREÇO S n" 010/2019-TP;
da(s) obra(s), Por intennedio de

1.7. atesBr as nota Íiscal/faturas corresPondentes

servidor da CONTRAT ANTE' esPecialr rcntc des,gnado

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS D TRAT

Edital da TOMADA DE' PREÇi)S n"

l. Caberá à CONTRATADA' além dos er'r previstos nos Anex

010/2019-TP:

I 1. ser resPo
seus emprcgaoos . pr-rl totlas des;ela: decorre ntes da execuçào da(s1

de um Sis pli1'.caJo de'\bastecrnl :ntode A gua tla Ct munidads e de São Benedito' nir
nsável, em re

rm
obra(s) de ImPlantação

ROD. TRÂS{!iÀ':CNICÀ C/ lo'RL;A ANr,xo Ao GINAS {l rtrlN
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Estado Ílo P'Íá

"§*l,g..x:ilis,l,lâ.',lr,fl 
i[§Y"^

Municipio de ltaituba'/PA objeto deste contrato' tâis romo

a) salários;
b) seguÍos dc acidente;

taxas. imPostos a contribuiçi;s:

d) indenizações

e) vales-refeição;

nlra vtsíham a ser criadas e exigidas pelo Govemo;I vales-üanspofie; e

g) outras quc Porven

1.2. manter os seus cmprcgados sujeitos às normas rlisciplinares da CONTRAT ANTE, Porém, sem qualquer

vinculo emPregatí cio com o órgãol

iente à boa ordem e às normas Jisciplinares da CONTRATANTE,;
1.3. manter, ainda' os seus emPt egados i.lentificados. quant1o em tr abalho, devendo sub stituir imediatamcnte

qualquer um deles que se]a considerado inconven
ou a tercelros'

L4. resPonder Pelos dartos causados direlz'rrrente à Adminisffaçao da CONTRATANTE
ão de um Sistema SimP lificado de

d,lcoIÍellteS
Àbastectmen

de sua culPa ou

to de Agua naC
dolo, quan'lo
omunidade r1e

da c;ecução
São Bellcdito

da(s) obra(s

. nc Mumc
) de lmP
ípio de

lantaç
Itaifiba/P A. nào excluin do ou reduzindo

essa resPonsab iliriade a ttscalização ou o acompanhamento pela CONT RATr.NTE:

c)

empregados nâ execuç ão da(s) obra(s) de Im;.lentação

Comunidade de São Benedito' no Municipio de itaifrba/P

l.?. assumr inteira e total
Conunidade de

ente aos bens de
tla

squer da,ros causailo s diretam

seus elnpregrdos duÍante a execução

ulL IbÍ, Cesdc que l')raticada Ptlr scl'ts

de urn S istemâ SimP ça.lo de Abastect de Agua na

A ou no recinto IRATANTE;

bil:dade Pela execuçào s) de taç ão de um Sistema

Í0 icípio de ItaitubalPA, Pela

proPriedade

da(s) obra(s);

CONTRÁ.T^ifiü11"}.:*$;"ffi 'Hl
i.5 ccasiorados Por

1.6. arcar com a desPesa decorreltte de qualquer iitfraca'r, sela q

s)
re,spons
Agga

3

na
Sào

SimPl iticado de Abas&cimento de

resistênci a e estabilidade de todas as estiuturas da o:)Ía â executaÍ;

da(s) ob Implantação de unr

Sistema SimPlifrcarlo de Abastecimento de Água na Com'.!ridadc de S 1o, noM de ltaitubai P A:iomecidoS Para

1.8. vert ficar e comParar todos os Projetüs

1.8.1. no caso de falhas, enos'

sturas, cabei'á CONTRA

, {.-rgt".' ões às Nonras

am conlunlcaç
(s);

no total ou em Parte, a(s) obra{s)

execuçào ou dos lnater iais utilizados' Lro

o

tr
discrePàrcias ão e scnta a

a

Técnicas, regulamentos ou Po

ONTRATANTE, de fotma a evttar emPecilhos ao perleito

C

ieruadas em que

1.10. Providenciar, PoÍ conta PÍopi'lê

evitar qualquer ttpo de acidentei

I .1 I . fomecer insBlações

L9. reParar. comglr, Íemover, reconstruiÍ ou

se verificarem vícios, defeitos ou
idc T1

5 (cinco) dias o\r no prazo paÍâ

izaçio necessâ

par',' a fiscalização da(s) obra

ROD. TRÀSAM-AZONICP 
C/ ItrRUA A

exccução da(s) obra(s)' no sentido dc

§) de Imptantação de um Sistema

PIazo máximo de

c

dí,(s)

Ílm

daa

i're

1tulI.

estati

/fADwrYpe1
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0,.,"..,';l3JiTi;:::::?"c;ç.à:t"il:.Til::.ff,iT''"Loili;p,r,",",endo a riirpeza do(s) rocar(is) da(s) obra(s),

o" ,". ,l lÍ ao.ttiq.ãu%7n1tt' 
em relação aÍs) obra(s), exigida pelo presente coqtrato, conforme o disposto no s r "

I l5 permitir' aos técnrco§ da 'lolirRATANTE e àqueres por ere formarmenre indicados. acesso ás sua:instalações e a todos os rocais ora. .rrir*.À ."n'a'" 
"rà"ral."r],llriais relacionados com o objeto;

. 0.".,,,'"lu;;?fJJ,',1:ltti#lll$:il"tcoNrRArANrE. por escrito, quarq.er anormaridade de carárer ursenle

,^*,-,,'.'"';i!1llH'i:ffi;:XJif ';tJiji]"fiJT:',il,1'o?.T " Sistema Simprincado de Abas,ccimcnro dr:
deobra(s),vig,âncr,"",",;á""-anutençãoàoesqu;;;;;'.,"q:ÉTÍ:',1::il:::i1"-'":ff;ffii.rsJ.1lfi#J

i'áJ;lTf,f;"dflãT,q',T,fi',X1r;:n'o*" "'ú"" "''Ésp".rri.uçoe= rt.,r.à..à,.,,,i* do Fdirar da

I l8 responsabilizar-se pelas despesas cecorrentcs da rejerçâo de equipe,nentos e materiais. em deconênciada execuÇâo da{s) obra(s) de Imolantaçâo de um sir"." s*prit""aô de Abasrecimento de Água na comunidade deSào Benediro' no Município de r,uiruuu,ea.Lr, .ffi ffi;il;il'o.urr.ru,ro, por csr.a rejeiçào;

I .19. responsabilizar_se por todo tanspoÍe necessáric à exensaros, testes ou provas necessárias, inctusiv;os maf ."""r,"ã*, 
'

1.12
peÍtinente;

Junto a lnstltuições ou fi.lndações cz.paJi.adas pâre e5te firrr, qua,nrlo do uscTécnicas constantes do Edital da T(}MA DA LE ilRIrÇOS n" CiCONTRATANTE julgar necessário;

1.21. exigir de seus subconhiitado se for o caso. cóp:a

simplificado de Abâstecimento de Água na comunidade de são Benedito. no Município rJe ltainrba/pAl
instalar piacas de identilicaçào dats) ohra(s) com os dados necessários e na forma da legislação

ecução dals) o5ra(s) contratada(s), bem cor.no .pof

1.20. providenciar, às suas expensas, âicstaoo de sirnilarldade llo s mat
descrito

sen]

enals apresentados.
nas Especificaçôcs
a fiscaiização da

apresentando-a à Unidade de fiscalizaçàr, da CONIF.AIANTI, quan

1.22. responsabilizar-se pela perlêita execur.ào e cc'mplet
sc a prestar assistência técnica e administrativa neccssara p

s) a serem realizadas,

bra(s) contatada(s), obrigando"
conveniente dos trabalhos:

, o(s) nome(s) c o(s) dado(s)
. l.2j submeter à aprovaçào da Conrissà,t

oem onstrat lvoís) da respecriva capaci-ade récn.c
crrstnaltnente tndicado:

Iiscaii
a d:r , porventura, venha a substinrii l;

[ .24. garantir, pelo prazo mínimo d,: 5 íc; anos, tarJ,;s us serviços urados, contados a partir da dara iiaemissào do Termo de Recebimento Dcfiniti-,o. c:r rme arilEo tí l8 do Código Ci rasileiro:

ROF. T N:CÀ C/ l0'Rt A 
^NE:rü 

A{r GrN*ASl(,

C

'pr**.p^r,

l

f,stado do pará
GOY.-E.II9 Mfrr{rc{PAL üE TTATTUBA

PRIFEIIUR { MUNICIPAL Df, I'I AITUBA ?-),

{

I



Estado do pará
GolP_\IO rvirrNrcrPAl DE rrArruBA

PREtsEITI, RA }IU,\'iCIPAL Dí- I,í AITUB-{

I 15' durante o período de Saratltia de que ratâm os itens 1.24 e desta cláusula, a cONTRATADA devcrá.

iô+ffiIxd:i".:'J:li#;1i1'[".i:.;nr*mFnsas de parricip;"; ,,''|ü; 
...,,,,u0,'p.iucomunicação oficiá; e uê Lui\ r..'ltAN tL no Prazo máximo de l5 1quinze.1 dias, contado da

r '26 manter' duranre torra. a. execuçào da(s) obra(s.) rre. r=plntavao de um sistema simprificado de'\bastecimenlo de Ásua na comunid'a. a. sáI, ú.iãaiolio ü*i"ipio de lraituba./pA. em comparibiridade com as
;ffi5âü:#:.r-idas, 

todas as condições a;;"t,ii-üà.; 
""qrjilficaçâo 

exigidas na roMADÁ DE pRECoS n.

l 2T conceder liwe acesso aos cocunentüs e rcgishos contábeis da cmpresa. referentes ao obleto conrratado,
líol|irl"*** do órgão ae cootror"-rnteÀo;;;;il:,';":"r,sonância 

com o arr. 43 da portaria Ministeriar

2. Caberá, aiada, à CONTRATADA, como parte r1e suas obrigações:

2 l efetuar o regisho deste cont.?to no conselho Regional de Engenharia, Arquitenrra e Agronomia - GREA;
2.2. indenizar ot restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

2 3 remanejar quaisquer rerles o, e*pelirhos, pon entura exisrerrtes no(s) Iocal(is) da(s) obra(s)l e
2 4 cumprir cada uma das noimas reguramentadoras sobre Medicim e Segurança do Trabalho.

cLÁusuLA DÉctMÁ pRJMEIRA - DAs oBRIGÂÇoes socl,us, c,)MERCtAIS E FtscAls
1. A CONTRATADA caberá, ainda:

l.l. assumir a responsabilidadc po

A inadimplência da CONTRATAI,A" corn rcfe

r todos os'encargos prer idenciári gações previstos n3legislaçâo social e trabalhista em vigor, obriganduse a saldá- los na cpoç3tnanterão nenhum vínculo empregatício corn â CONTRÁT{N TE

L2. assumir, também. a responsabilioade por todas aS prcvicônciau
específica de acidentes do trabalho, qua rdo, em c.corrência da àsP.cra, filre;do fomecimento e do desempenho da(s) obra(s ) dc Implantação Cr um S,Agua na Comunidade de São Bene dito, no Mrrn; cípio de ltaitlba,PA ou emem dependência da CONTRAT ANTE;

1.3. assumir todos os encargos oe possivel rrsmanoa .rabalhi
obra(s), ongtnanamente ou vinculada por prevenção, conexão ou c

^ 1.4. assumir, ainda, a responsaoilidade oelos encar-
Conlrato.

ionados à execução dalsi

s resultantes da execuçào desrc

errcargos estabe

S

it que eus empregados não

esrabcl na legislação
OS SCUS os no deconer

mplific bastecimcnto de
da que acontecidoC

ai, rel

les,

frscai

itl I

ra a

ROD. TRÀS{MÁZONIL UA ANEXO AO cIfiAS,(} M{_l

idos na Condição anterior. r1ão

'/ lo.) l\ IO.aY)



E§tado do Pará

""*#H"r:jJ§,',Jii.Br,ilâ$l.^

l$J:?:Xâü:ã*J$l[*iô,ã}ltrt+1§fâ;t,,'l'iilil?3"11''?"qàffüfl]";ffii§ffiil:ffâ:ff'i,'::

clÁusuln nÉcIMA sEGUNDA - DAs oBRIGAÇÔEs GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA obsewar' tambérn' o segntnte

d: sen'idor perteÍc€nte ao Quadro tle Pessoal ria

expressamente PÍoibida a contrâtaÇ3o
I.l t

CONTRATANTE duran te a vtgencia deste ionÚato

iculação de piblicidade acerca deste Contrato' salvo se houver

1.2. é exPress amente Proibida, triml\3m, a Ve

próvia autorização da AdminiÀtração da CONIRÀT;\NTE;

3. é vedada a subcontÍatação total da(s) obra(s) de ImPl a taçAo de un Sistema SimPlificado de

Abastecimento de Agua na Comunidade de São Benedito. no l"Íun icípio de ltaitub a/PA, objeto deste Conü atol

a subcontÍatação parcial úr(s) obra(s) só seÍá admitidâ se pÍeviamente autorizada pela

Adnrinistração da CONTRATANTE;

vence(lora, dru ante a validade da sua ProPo sta Para, no Prazo

máximo de 48 (quarenta I oito) lloÍas, assinar o ,lonhatc fisico e digital, sob pena de decair o direito à confiatação. scnl

1.4. quando convocada ofi cialmente a licitante

prejuízo das sançÕes Prevtstas no art. 8 I da Lei n' 8 666''93i

1.5. o Prazo da convocação Pod:iá set oror.ugado uma vez. Plr igual Período, quando

la PRF-FE ITURA MTj}I
solcitado Pela licitanie

ICIPAL

vencedora durante o seu tÍansc urso, desde que ocorâ motlvo lustificaáo e acetto Pe

DE ITAITIJBAI , quando :t

I .6. é facultado ao MuniciPio de Itaituba' aúâves da PRE'rillTURA MIINI L DE ITAI

e condiq:õ es es hbelelidos c as hci eÍlanescenrc§

1.3.1.

r

convocada não ass inar o referito docrlm lnto no Prazo

obedecida a ordem de classsificação' PeLra íazê-lo em tgual P:azo e nâs mCÍnl1i ções P sus pcla Primetra
OS n' 0l0i 2019-TP,.

E,

classificada,
idependentem

inclusive q

ente da cominação
uanto aos PTeço

prevista

s âtua
n0 art

lizados. ou revo

81 oa Lei u' ü 66
ga, esta TO

6iq.l:

I)

9 insrumento

1.7. a recusa rnlustificada da licitante vencedora .m as:lr.al

convocator io equ ivâlenle, dentro do Prz zo estabele:ido Pe1â AÍlrJinistI

obrigação assumida' suj eitando- se às penal idades )egalmente estabe!eciCas;

1.7.1. o disPosto no sub:tem anterior não se aPlica às'lrci

da Lei n" 8 666/93' que não

quanlo âo pÍazo e preço'

aceitarem a conratação ra" mesrnits oo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCf,IRA' DA RESPONSABI

itâr ou
flnl ento total da

zao

termos do art. 64' §2"

adjudicatária, inclusir e

t{l PELA EXECLIÇÃ() DA(s)

oc
u

n

tas Pe

ROD. TRAS IM,{1'O\ICA :/

d3
\95e/

I

\

OBRA(S)

4)DarrYfr

ANEXo Ao clNAslo \'ltlN'



E§t^do 'lo 
Pará

col,ERlto MUNICiPAL DE ITAITLB^
.- - ,ntiertt n^ atl \lclPAL t.Í' I'l 4l'ltlBA

l. caberá à ..NTRATADA providenciar, junto ao cRbA, a deüda Anotaçãu de Responsabilidade Técnic*ART

rclativa a(s) obra(s.1 otjeto do presenie-iitüçáo' at utotao com a legislaçào vigente'

3. o rcsponsáver tecnico pera(s) obra(s) ? scr(cm) o**Y:l:lo.:1'^'L'l',ffilffif,11ffàlT ã'[:$11+J^'^
. ai*"i .., ã iraicado na fase de habilitaçào do certâme lrcrtâbno (

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO ACOMPANIIAMEN.TO E DA FISCALTZAÇÃO

1. Duraore o periodo de vigêncra deste (.oD*ato. a execuçào da(s)obra(s) de lmplantaçào de um.sistema Simplificad.

de Abastecimento d. og.u n".o,li',i;à;."ilii"-à;;.;ii" ." r'4,íiiioí" à' iiãi*u")pe será(ão) acon)nanhada(:'r r

fiscalizada(s) por comissào o" iõNinefLNTS. par" l1nto.r:sii*iã". 
p".tltia' a conftataçào de tcrceiros prr't

assistlla e subsidiá-ta ae inrormaço"es p"r,io"rt"t u 
".iu 

utriburqão, devendo:

l,l.promoverasavaliaçõesdasetapasexeculadas,obs..rvandoodispostono(s)Cronograma(s)Físico-
Financciro(s): e

1.2.alcstarosdocumentosrefe;en;çsà:onclusãociecacbetapa,nostermosdesteContrato,paraefeitode
pagamento.

].Alemdoacompaúamentoedariscaliz-açãoda(s)obra(s)oTitulardaC()NTRATANTEououtroservidor
devidamente autorizado podtra' uindu' sushr qli!-l::jr:sutt'n qtt iJt"iu tendo executado em desacordo com o

i.pà.ii"ra"' **pre que essa medida se tomâÍ nec'rssâna'

3.ACoNTRATADAdeveráindicarprcpcsto'asersubmetirloáaprova@oda.{dministraçàodaCoNTRATANTE.
durante o período dt 

'igentlu 
oãt?Jnàto' p"u 

'"ptt"ntá-la 
sempre que for necessano'

4. A CONTRATADA deverá manteÍ no(s) locaiir:) daG) 
'ob(s)ra, 

dtrrarrte a sua execuçào. 0l (um) ..'nBenheir..

inscrito no CREA/ceu " 
u..nJ'f,"'ileiá',,ír*"ir'" A CbN r*'ifÀN;;.'fut nu uutentiu ao responsável técnrco'

.. 
"àã 

r* 
" 

p,aprio, pu'u 
'"ptt"n!á-la 

sempre que for necessa'to'

s o representante da CoNrRAr'ANrE an'iará ".1,'j:'J,'ilu:T:^i"o,T;"ffi,"Jt"Jc1ãi"ll'1""XÍilt::L:

::i':1""oTSXVS.t"JIJiffii""$ilL:iXffi'#lx::::';;#;;;;epnrrarizaçàà 
das rar'las ou 

'lrercit"'

observados.

6. As decisóes e Provtdências que ultraPass-rem a comPetênci â do representani daCONTRA ANTE deverão sct

solicihdas a seus suPen ores em temPo hábiI para a adocão das medidas cot:venl '.es

ct,Áusur.A DÉCIMA QUINTA ' DLI RECnBIMEI\T0 DÀ(s) o (

l. Após concluído, o objeto deste contÍato será rece.bi<ic Pro'itson anlell pela

rr.rcdian te termo circunstanciado' assinadc Pelas Partt'' no prazo de até l0

comunlcaÇao escrita encamin.hada pela TJONTBA'l'\DA a- CONTRAT

CONTRATANTE.
do recebimento da

2. O recebimento definitivo do objet'l destc corrtÍato s'era

rs con

ROD. TRÀSÂMAZONICA C/ 'IO'R!A ÀN}' Gl\

ignada Pcla autoridadc

t,.*- :l

ôalvvx)JI



ffi.I#tT'ffiH#:'fix,lh".áiffi#"xi"::ffiii:i'ffi*"TT":ü:r"'ff['fr:5j:'l;l§i]
3 A(s) obra(s) some*".:rl1"l#,Jà'§T*x?$T'J:flffi:ffii|it'."r'"fi;'['ü#"#if§H:ós 

cumpridas

iodai as obrigações assumldas Pe

clÁusur-l oÉcIMA sÉxrA - DA ATESTAçÃO D'{(s) oBRA(s)

, A a,es,açào..,r"?:r.:1x:H;;i"T§.:1..J.:i31f§.f;1:r,#J[1ffiffiffi:['"Ifü:,'"'ffi':'Jl;

ffff,f:'"T:;':tKTáit;;

cr-Áusur-l »ÉcrMl' sÉrrlr'l -DADESPESA 
^. iic^-r^.rê Àhâsre

i*:it"**rss-qqi*ggi5ygl155gglç'.q.i 
ç

-''t'""'::'':::;:";-:. 
;J.:.."Ã :Hi".riiiiTi:"#;::"á[xl:;ff:i:'mft':,;,:: 

n""''"

para atendimento dessa hnalida

clÁusut l oÉclMA olrAvA ' Do PAGANIENTo

##x#';'+'"* Hài*.,il*

Estado do Pari

..'"-T,9,,YJ§JS"JâI 3f .1IâHY*

te seÍão pagos os quântitatilos eferi"amenb resulhntes das rnediçÔes

ões serào efehrada i pela fiscri'zação' oberiecendtl-se o seguinte

CONTRATANTE

1.1. Somen

I .2. As mediç

aprovada

1.2.1. quinzenalmente, em cumpnn lcntc ao(s) Ctonogru'na( s) [:ísico-Finance s), quando serão ltitzrs

la Comtssao fiscalizadora da ('ONTRATANTE, considerando-se a(s) obra(s) vamcnte ex AS

por ela aProvadas'
por base as especiÍicaçoes eosdesetros do(s) ProJ .1.,§)

àS medições Pe
tomando o EI AS i,ls

ü

serâo tidos os Iloletins de Medição d-a(si.obra(s)' em d''ras â5, deverã

conr o acordo do ResPonsável Tecn ico, o qrral ticará com uma das';ras;

2.3. as medições deverât' ser sohcitadao Pe
tai a mediçãl

eln1

do mês

scalização terá 02 (doi';) dies úteis 

"ara 

execu

la CONTRÀ'IADÀ ate J rro

t

subsequente e a fi

ROD. TRÂSA}tÀZ'ONIC; C/ ltrRtlA ÁiiExo /'o GiNÀSÍO MUN-

FE- *d

erÃrt"P^"



"r.lxg,y.,*rt"T,â[r",,+]#ilp^

. . I .3. A cntério da fiscal.
consirierantro-se os .;,.iái, 

" 
.'t"9'" 

e no exclusivo inreresse da.('ONTRA TANTE. as medições poderào scr rciras

;::*a:";ffii *FdTifüd";üTf,"$,1T::'lll:[]â:,"::ffi "*:*:il[f i,,i'r:,,::H;§::

rn'Ços n" 0rol;il-El11;;Tn;i:3"ilfl:i? " o*ço ap,esentada pera c.NTRATADA na ToMADA DE

1.3.2. O BDI relaúvo a,rs matcriais e cquipamento^s.^bem. ainla. a parcela da(s) obra(sJ relarivas à
mao-de-obra e respectivo BDI. scrào pagos upo., , .r.,;rJ . ffiilr, ,pt,.rçao do. maleriais na(slobra(sr.

^^_ . 
| !. As nolas fiscaisrfaturas de ierão ser ernitidas e enhe

l:il^TT d: Iiquidaçâo e pasamenro. uu o aio iz I" 
"r-.r, 

;j::T.' Y'l' C0NTRATADA à coNrRArANl .reudas relativas à contribuicào orr
arterada pera r.i,;õ.àiãióil" "Ievidenciária 

no pr;;;;;;i;.;;;,[ill.:qil,:liffil:Ti[ffi:,'ilTI;jí].;i:

1.4. I . No caso di

llsretor á,indica;; ";;# H,:il:?:,1"ffií3yJ': ?[fi#f,ld:s 
e entrcsues á coNrRArANrE em daramoralórios decorrentes. -- -''s ",,pukuu ü LUNI I(ÀIADA o oagamcnro dos eventuais 

"n"rrp".
1.5. O pagamento mensal

âB,it tri,#iiff.hil5ll,li$,il..ffífl1lffJ íja#" :ffi I "$:Hffi",;,,.x*,r;x,i1 
T;

2. o pagamento da primeira;;";'r_", "^-:-*"':"."*antiaporl'anpodeserviio-cRF.."guintei do.um"ntosr-^'-'-"* '''ura'/noia fiscal so'lente poderá ocorer, se *cumpanhada dos comprovantes dos

2 . I . registro da obra no CREA;

2.2. matrícula da obra no INSS; :

2.3. relaçào dos Empregados _ RE.

3. A CONTRATANTE reserva_sc o direiro de recusar oos equlpamentos ou os materiais
as especificações apresentadas e aceltas

encionado qr,e o índice de c

fornecidos nác estivererl
Pâgame,r;o se, no 3to d,-. etestaçâo, a(s) obra(s) executadas.enr peí."ta,j c{rnúçóes (te funcionamento de acordo com

Í.Íffi [g'rx"gi'ii.Ll#: ji::[?*fi 
l,lpagaro.varorescorr:s;,o,rdenres mul ou indenizaçõe

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRA TADÀfinanceira e previdenciária, sem que rsso gere dir.eito a alteração de preÇos_ compensaçào 1i
penalidade à CONTRATANTI.]

enquânto pender.re de liqul ao quer o gaçàir

6. Nos casos de eventuais atrasrrs de nagarlento, desde qi e â CONTRATÁDA não ceúa

C a J cac:1o

ompenratão iinânct,ita rlevitla pela CO

-f

forma para tanto, fica conv NC do al

tle â

ROD. ISAS{MÁ7_ONtar'\ C/ t0.nUA A.YEXO AO GUiAS(O MUN.
,/1



Estado do Parâ

'"H-§3,W§,lsà1*'3r,ilfi ;x"^

dataacimareferidaeacorrespondenteaoefetivoadimplementodaparcela.serácalculadamedianteaaplicaçãoda
seguinte fórmula

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratóriosi -^^^-'--t^. e d,r
N = Número «le dias entre â data prevista para o pagamento e a do detivo pagâmento;

VP - Valor da Parcela a ser Paga'

I = laxa de compensação financeira = 0'000' 6438 ' assim aprrrado:

I=(T)ít00) I=(6/100) I=0'00016438

365 365

Contrato

TX : Percentual da taxa anual = 6%o'

6.1.AcompensaçãoílnanceiraprevisknesiâCláusulaseráincluídanafaura/notafiscalseguinteao<la
ocorrência.

6.2. o pagamento' de-que rata o presente contÍato' scÍ1Í,:'â'""##::1"'::T Ê$:'Jl':l'i:::#:H|r;

[::Til ['í.YJ,:*1;íhm-rm, àiifi ::.Tff :âfi 

":'
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. DÀ ALTERÀÇÃO DO CON'T.RATO

t.oDresenrecontratopoderáseralterado,ncscasospr.,]:::trroartigo65daLeii:-86Í1?3desdequehaja
rnrere;se da Administração o" ió1NiiiÀi rx'l E, com , up"ttitoial'aãJ ic'idas justificativas' adequadas a cste

l. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmenrc este contÍàto nos §cguirtt':s

2.1. quando houver modificação do projeto ou ttas especiltcações' paa

casos:

melhor adequação técni

o

AOS SEUS

iminuiçãoobjetivos; e

2.2. quando nec

quantitativa de seu objeto

essária a mcd:ficaçào do valor contratual em deccr'€ncia de acrésc

:::'ffd';;;i;io'no-' 65 da r'ein"8 666/q3'

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AIJMENTO OU SUPRÉSSÃO DA(S) OBRA(S)

I . No interesse da Administração da CON ÍF A I A\TE: 
^l ^)lltt 

inicial anralizado

aumenrado ou suprimido ate o ,,.i". iJziú «"inre e cinco por centol. conforme nispcsto

ROD' TRÂS{MÀZONIC'A C/ 10'RUA AN[X() AO üINASIO MUN

deste Co
nc artigo

tra dcr

l

C

á'\
f§ ar.-- r,)

\o1
\_,b"r./
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_1.1. A CONTRATADA 
Iquc se rrTerem necessários. r,é 

" 
[':-i:?]coc" 

s aceitar nas rnesma
imite o,ãprevisto,;*;'iffãTt"t;""#:ff lic itadas os acréscimos ou supressões

1.2. Neúum acréscimo poderá exccder o limite esabelccido nesta cláusula; e

. I. .J. Neúuma supressão r,atro as supr.ssôe!;i:,r:.'rtJ:::ácxceder 25ozo ívinrc c cinc.
acordo celebrado entre as paú§. 

I por cento ) do valor inicial afualizado do contraro,

2. Fm caso de supressão da(s) o

lt:t",Hil,:#f É",,;',:,1i,1',íi,iif:Hiffi ,+rÉIririi{lim:#.r$n*t...,m.ii

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRd. - DAs PENALIDADES
L (J atrf,sú injustificado na execu,

xsui:li**:ií;yfu {iTiâil;;::i#,ffi.i::*""fi 
,":,#_fi::.,".'i},J,t#iâ:..}"#::ffi 

::orrcrarmenle. !!"u' ;ecorhrda no prazo de 15 tquinzet dias. ,*à1., aoruni.ro,
2. Peia inexecuçào rolal ou Darcial dn nhiar^.r^^.^ n
aplicar à coNi'üiffi;T1'riif.!r"lJÍ;u"d"''""'oaro. a coNTRATANT E poderá. garanrida a previa der.esa.

2.1. advenência;

."."rhid,2;1ilIfo1",1?í1,,i',ã n:,:??Hl?T#:l:#,':,;"Jj,""o, n,, caso <re inexecução deste conrrato.

"o,ur.'À'io',iTfli:i",iffiHT,i!i;,'ÍlliÍl.l- 
ricitáção e imped,nento (re conrâ.ar com a Administração da

2', daLei n 8.666/93

2.4. declaração de inidoneidade para Iicilar. ou conrratar com a /rdmi,rislr ação Pública enquanto perdurarem os
molivos determinanies da punl_cao ou at,! que seja , , omovida a reabii l.aç âo perimte a púria aut que aplicou a

pcnalidade
apos rÍecorrido o prazo da

, que será concedida

sanção apli
sen]p

cada co;l base no subiten

re tlue a CONTR{TADA ressarci: a ACminist ração pelos prejuí resuitanles ritrterior

"'ffiTlli,*rJ[,',.ç:r*,rmmx*

3 ?eios motivos que se seguem, princioalmerúe, a CONTRÁ.fAl)l estará sr jerta às penaii es AS

Sexta;
3.1. pela não apresentação da apólice de seguro contra rscos de engeÍltíriJ, disp na Cl

3.2. pelo atraso na execução da(;) obra(s). errr relação ao prazo pDposto e aceito:

rtetr

aa'

ROD. TRAS{MAZONI.-A C/ IO'I{UA ANgXO..^O GIN.{SIO MT]N

ul/Ê^Wym.,9t

I



*x*|ii?.,#,fl ,j,r*r*1,*#,^

3 3 pero não cumprimento dos pnzos estabelecidos no(s) cronograma(s) Fisico-Financeiro(s);

. 3.4. pela recusa em substituirqualquer n:rterial defcituoso
:".'i'J:"19o. caracterizada se a *u"riiii]ã ,j" "i#:[:']::: Spregado na execuçâo da(s, obraís). que r ier a..tuuit..iao p.ru ro.:uií.ffi:#[?:'ü:nãü:.',.ü::"o prazo máximio a. j?.r*"r"j*Jl,)'n|'o,u,o 

para ,anro

-. 3.5. pela recus a em refazt
medrda nào se efeLivar no o.rrn':'1Y'1'l:'er 

cx-ecuçâo da{s) obra{s)
conrado da data de rejeiçâo. 

nráximo de s r.'i .ài àrr. 
", 

'-'l que vbr(em) a ser reicitada(s) caraclerizada sc aI oÍazo para lanro estabelecido pel, fi..rl,rrçani.

3 6 pelo descumprimento de al*lma das ( láusulas e dos prazos estipurados neste contrato e eni sua proposl.a.1. Alem das_penalidades citadas.-t C()NTRÁTADA ficará suiei
:hdastro de Fomecedores a, coNiúreiit;]fi,iJ::ij:lerta',ainda. ao cancetamenro de sua rnscriçào rroLei n..8.ó66,cJ. ' - \ I RATAIJTE ., ,o qu. 

"oube,. 
r, d.rui , p.nur,:á;;;;ift;: ril r.apíturo rv.r,

i Comprovado o impedimento ori

;:ljmjxii;"*#:ilT*."""'#,:J:T:ffi::j:I;ÍlT:::1jã;l.,if:;Éã,l:}__Tfi,T;:#:i:,1,:
Ó..4s sançôes de advertência. susnensâd r.mã^r;;^ r-

lffit:ffii}'}i",}i#iriiín*{ünh*{,*j,ííí.'H:rfi[]:fu nffr#iii:ffi nrTí

cr,Áusur,a vrcÉsrMA SEGUNDA _ ».1 RrscrsÃo

i- 
A inexecueão total ou paÍcial deste contrato e:rseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a g0 da Lei r.,

,. 
l- L Os casos de rescisão rcontraditório e a arnpr;#;:"" conkalual deverão ser formalriente motivados nos autos do processo, assegurado o

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

2. I . determinada p
nos rncisos I a XII e XVI] do artigo 7g da Leimrnlma de 30 (rrinta) dias;

or ato unilateral e escri to d:i Adrrinistralão da CONI 'TtATANTE
, nos ca§os eradosmeÍrcloüada, notiÍlcando_se a (lONTRATADA com a tecedência

rc pr:cesso da lici que haj

.2.2. amigável, por acord
c.,nvcn i ên c i a paã 

" 
Àà,í,r,L1"çu1"a*",3idff T;I,.";jfida 

; rer,o

2.3. judicial, nos termos da legisllção vigerLe sobre a matéria.

3;*ri,t"#t '*inistrativa ou amigáv':r dsverá ser precedida de rruro,izaçào escr.ira e

t€

ROD. TRAS IMÁZONI:A C/ IC'RUA ANUXC AO GI§*ASio lrr,t\

4'-t-Arrne-gt



Estado do pará
Goy-E_tllr À.{uNrcrpAL DE rrArruBA

PREFNITUR.1 MUNICIPAL DL II AITLIBA

CLÁUSULA vIGÉSIMA TERCEIRA . DAS CONSIDERAÇoEs ESPECÍFICAs
i As dúvidas e/ou omissões- n.lrvênhirâ ,.,;.+^_,^^ _- -pnrço§,rãio)zõi;il]llã;ilili,l,H'rflTânilf.rfr;n*tu., ,"onstanres do Edirar da ToMADA DE

2. Todos os trabalhos deverão serd,,,",,;;;;;;;;ffi,,ü:::ffi:,,1Íff,:fl[i:;*:;:'Jj,:i;,1'J§ÍÍd:IH:;coNrRArADA es,ar cien,e

i,*,':8#ff#,.â i:TT,".:;f,":; l,i:':::T.l;;#:ffiÍi:ài$Âfiili1amadas nas espccincaçôes. nào rc

CLÁUSULA vIGÉsI]\trA
CONTRATADA QUARTA - DA VINCIJLAÇÃO AO f,DITÁI E Á PROPOSTA D,,\

sqa. salvo nos casos previstos

R & .I CAMPOS SERVICí)C
ct,p t r o.+ql.l ;l,i0íó

cor(Tfuq14p4

l. Este Contrato fica vinculado aos temros da TOMADÀ DE PREÇOS n.'010/2019-Tp. cuja realização decore da
autorizaçâo da CONTRATANTE , cons'tante o0 proc"-sso ltci tatórion.'0i0/2019-T e aos termos das propostas dâ
CONTRA 'IADA

CL,{USULA !'IGÉSIMA QUINTA - DO FORO

1 As qüestões decorentes da execuçãc deste Instnrrrren possam ser dirimidas adminisrativamentc, serâo
processadas na Comarca do Município tle ITAITLIBA. usão denc art. i02, Incisc I, alinsa, Co1 itinli

qEâl outro. por mais privilegiado que

,la

}TAITtIBA.PA
, em 09 de Setembro de 2019

R-{ MIJNI CIPA E ITAiTT BAcNp(À,íF) 05. r 38 7j 1-77
C]ONTRA

;""1. ,1, ltrmeza e validade do que loi lactuaco
Êãi,iH ilffi Jã"iHf+lú, l;H: .1

eDO :r*1,(-,iê, 
) r ias de ígual reor e ti.rrma.,' pe,os representanles das panes.

L, A
r-03

I
2

CPF/RG
CPF,&G:

1)

ROn. TRÁSAMÁZ0\{C,r (7 tO.krj,r AN[\O AO GINAST.J MUI\.

/r')H -.]-, t'í\e- u"r

Testemunhas:
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