
Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA T{UNICIPÀL DE ITAITTJBÀ

CoNTRATO N" 20í70473

oMunicípiode|TA|TUBA,atravéSdaPREFE|TURAMUNlclPALDEITA|TUBA,nesteatodenominado
..NTRATANTE, tocatizada 

""-ÁÚ. 
únnnrlnÁó sn, inscrito no CNPJ (MF) sob.ono 05'í38'730/0001-77'

representado pelo sr. VALMTR ôriúÀcô DE AGU1AR, PREFEITO MUNISIPAL, residentê na Rod.

Transamazonica Km Z, portaaoi do CÉf n" t t t.OOO.952-68 e, de outro lado G R DE OLIVEIRA CHAVIER

SERVTÇoS EtRELt ME, tn""1ú no Cúpl(MD C-1\LP_J 16.417.55710001-62, estabelecida na RUA ULISSES

óÚrúnhEs s/N, BELA MSTÀ, T;irão:PA: cEP 68í98-ooo, doravante delomillda simplesmente.

CONTRATADA, neste ato r"pr"l"niãJã p"i ünrlOer- BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, residente na AV

HAROLDO VELOSO 304, BôÀ É§ÉÉnnNÇn, ltaituba-PA, CEP 68'181-030, portado(a) do CPF

513.262.642-49 de acordo 
"oÁã 

-íÁít"çaó tegat que lhe e outorgada têm entre si iuslo e avençado' e

celebram o presente contratã,-iàiániorrioro"-"oà a TOMADADE PREÇOS no O0212117-TP e a

;;ü;ü "prãr;;iâàa 
pera c<ir.rinniÀoÀ, sujeitando-se coNrRArANrE e CoNTRATADA às normas

ãi.Jpf i*"Ã a" Lei no ti.66./93 e alterações poiteriores, mediante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CoNSTRUÇÃO DE

UMA PONTE EM MADEIRA TE LEióõü ÉõiÁôÀS CNNVÃD_A. NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE

ITAITUBA.

DESCRIÇÃO/NSPECTFTCÀCOES 
IJNTDÀDE

CÔNSTFUçÀO DE ]5 úETROS ITNEÀI O RIO SERVIÇO

'-t:""'"i" .
rlrlti:,:il' r.,;#w-:i.':;,"q: r,i:i!rHr

vÀroR GloBÀ: R$ s8e 26s',r:r

89.265,73 (quinhentos e oitenta mll, ntos eCLÁUSULA TERGEIRA ' DO VALOR

I o valor total deste Contrato e de R$ 5

iuiss ":"ru; ;:T.?' 
g::§l
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s prop

discriminado de acordo com a a

aprese ntados Pela co A.
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Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA'DA OBRA DE CONSTRUÇÃO OE PONTE

1 A obra de construrçáo g:,git': ?3üitsXSJ'Sâttã$i"'3t'jâ1",,73ff'r:H:fli:;l'"'"'i§X'""i:
descritas nos Anexos do eoltal oa I \'''rvr^s' ' 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUçÃO DA OBRA

l.AobradeconstruçáodepontedoRioltapacurádeveráSerexecutadaate25deoutubrode20lT.

1..1 - o prazo para iníclo da obra de construçáo da Ponte do Rio ltapacurá será de até 5 (cinco) dias'

contados do recebimento a, Oã"íaeã"rriço eipeOiaa pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de

acordo com o proposto pela CoNTRATADA, ie inierior ao máximo deflnido no caput desta cláusulal

2.oVazodegarantiadaconstruçãodaponteRioltapacurádeveráserde5anos,contadosdoTermode
Recebimento Definitivo a ser emitiào por Ôomissão designada pela autoridade competente'

CLÁUSULA QUINTA. DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realizaçáo da ToMADA DE PREÇOS no O0212017-ÍP '

2. A obra de construção da ponte for adjudicada em favor da CoNTRATADA, conforme despacho.exarado

no pr*ã.io licitatórià n oózizOli,:P,'tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1',inciso l,

da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DA GARANTIA

E§tâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA Mt,]\ICIPÀL DE ITAITUBA

1 .1 . caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1 .1.1. a garantia em apreÇo' quando em dinheiro' deverá ser efetuada em caderneta de poupança em

favor da CONfRATANTE;

1.2. seguro-garantia;

1.3 Íiança bancária'

â#J::*'':.*1:i,ii:hiü:*jiH':fi 
]jr:::'"e':]'h'.â?*

ao CONTRAT

o

,l.SeráexigidadaCONTRATADAaapresentaçãoàAdministracãodoCoNTRATANTE,noprazomáximo

de 10 (dez) dias úteis. *r,rà;;';;ã;;i"'á!.in"ü,, 0""t"'êontrrto, comprovante de prestação de

oarantia correspondente a ," iiii. i"] .ã.õ ãã varoi grou"i ae sua proposta' mediante a opçáo por uma

ãas seguintes modalidades:

nao será devolvid garantia,
além de

/
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Geraldoscontratoseasdisposiçõesdedireitoprivado,naformadoartigo54,daLeinoS666/93

"-ornUinàOo 
com o inciso Xll, do artigo 55' do mesmo diploma legal'

CLÁUSULA OITAVA - DA UGÊNCIA E DA VALIDADE

l.AVigênciadesteContratoteráinícioem26deJulhode2olTeoterminoem25deoutubrode2olT,
t""0" i""ãi" à vencimento em Ora ãe expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último'

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá à CONTRATANTE:

1.1. permitir o livre acesso dos empregados da CoNTRATADA ao (s) local (is) da construÇão da

ponte sobre o Rio ltaPacurá;

.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou

responsável técnico da CONTRATADA;

.1.3. acompanhar e fiscalizar o andamento da construção da ponte do Rio ltapacurá, por intermédio da

Comissáo para tanto formalmente designada;

1.4.auloÍizalqualsquerserviçospertinentesao.obietodestecontrato,decorrentesdeimprevistos
durante a sua execuçâo,"ilü;iã;iç;;;;,; oetarnaáo e previamente submetido e aprovado pelo

úr."ipi" a" ITAITUBA, desde que compiovada a necessidade deles;

1.5'reieitarqualquerserviçoexecutadoequivocadamenteouemdesacordo.comasorientações
oassadas pera conrnniÀiÊã;il;;-rr;in.rçol1'àã"r-tJ"t"! ã* nn"*o. do Edital da rorvlADA

'Of PneÇOS no 002/2017-TP;

1.6. soricitar que seja reÍeito serviço da obra o::"1'i:Xn"*" 
E:l[: i:'i%ftrc;§ti"iE"Ê'-"iêblJi:

.- estejam atendendo as especificações constantes dos

Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PRf, FEITURA }IUNICIPAL Df, ITAITÍ']BA

002/2017-TP;

1.7. atestar as nota fiscal/Íaturas coíesPondentes e fiscalizar a execução da obra de construção da

Ponte do ltaPacurá, Por intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado Pa ESSE

fim

GLÁUSULA DÉGIMA'DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
S

aberá à CONTRATADA' além dos encarg stos nos Anexos do Edital da TOMA

1.c
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PRf,FEITUR{ ]\'ITJ\ICIP,{L DE ITAITUBA

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuiÇões;

d) indenizações;

e) vales-refeiÇão;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1 .2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem
qualquer vinculo empregatício com o órgão;

1.3. manter, ainda, os seus empregados idêntificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares da CONTRATANTE;

1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da Ponte do Rio ltapacurá, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

'1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da
construÇão da Ponte do Rio ltapacurá;

í.6. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na execução da obra de construção da ponte do Rio ltapacurá ou no recinto da

..., CONTRATANTE;

1.7. assumir intêira e total responsabilidade pela execução da construção da ponte do Rio ltapacurá,
pela resistência e estabilidade de todas as estruturas da(s) obra(s) a executar;

1.8. verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução da obra de constru oda
Ponte do Rio ltapacurá, como:

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões ormas
crita àTécnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunica

CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra de ção da
ponte do ltapacurá

í .9. reparar, corrigir, remover, reconstruir o substi ir, às suas expensas, no total parte, na

obra de construção de ponte êfetuados em que verifi rem v ios, defeitos ou in

3E
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Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR{ NIUNICIPÂL DE ITAITUBA

da execução da obra ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalização;

1.'10. providenciar, por conta própria, toda a sinalizaÇão necessária à execução da obra de
Construção Ponte do ltapacurá, no sentido de evitar qualquertipo de acidente;

1.11. fornecer instalações adequadas para a fiscalização da execução da obra de construção da
Ponte do Rio ltapacurá;

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

1.13. 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 relaçáo a construção da ponte do Tio ltapacurá, exigida pelo presente
Contrato, conforme o disposto no § 1o do art. 56 da Lei n'8.666/93;

í.'15. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acêsso às
suas instalaÇões e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
objeto;

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

1.17. responsabilizar-se pela construção, opêração, manutenção e segurança do canteiro de obras,
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras
construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital
da TOMADA DE PREÇOS n'O0212017-ÍP;

1 .1 8. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e obras
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

1 .'l 9. responsabilizaÊse por todo transporte necessário à para execução da obra de construção da
Ponte do Rio ltapacurá, bem como por ensaios, testes ou provas neessários, inclusive os mal

executados;

1.20
apresenta

providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos m IS

dos, junto a instituiçóes ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de si rao
descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da
sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;

TOMADA DE PREÇOS no 0 0 -TP,

. exigir de seus subcontratados, se for ca cópia da ART da construção d1.21
Itapacurá
solicitado;

a serem realizados, apresentando-a Unid e de fiscalização da CONTRAT qua

1 .22. responsabilizar-se pela perfeita execução eto acabamento da o

do Rio
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITTJRA }It]NICI PAL DO ITAITT]BÀ

Ponte do Rio ltapacurá, obrigando-se a prestar assistência lécnica e administrativa necessária para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

1.23. submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha
a substituir o originalmente indicado;

1.24. garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, toda a obra executada, contados a partirda data
da emissão do Termo de Recebimento DeÍinitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;

1.25. durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA
deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitaçáo realizada
pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de '15 (quinze) dias,

contado da comunicaçáo oficial; e

1.26. manter, durante toda a execução da obra de construção da Ponte do Rio ltapacurá, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificação exigidas
na TOMADA DE PREÇOS no 0O212017-ÍP.

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

2.1. efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, 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 Segurançâ do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

'1. A CONTRATADA caberá, ainda

I .1 . assumir a responsabilid
na lêgislação social e trabalhista
empregados náo manteráo nenhu

ade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos

em vigor, obrigando-se a saldá-los na êpoca própria, vez que os US

m vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

í.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabe as na

legislação especÍflca de acidentes do trabalho, quando, em oco

empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho do
que acontecido em dependência da CONTRATANTE; .

1.3. assumir todos os encargos de possível dàmanda

rrência da espécie, forem
s serviços ou em conexão

rabalhista, civil ou pena
tapacurá, ginariamente ou vin cula

íti S SEUS

o s, ainda

OS à

execução da obrà de construção da ponte do Rio I

conexão ou continência; e

I
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Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITL RA }íUNICIPAL DE IT-{ITUBA

í.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá
onerar o objeto deste Contrato, rczâo pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OAS OBRIGAçÔCS OCNAIS

L Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. é expressamente prolbida a contrataÇão de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

1.2. é expressamente proibida, também, a veiculaçáo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

1.3. e vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;

í.3.1. a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela

Administraçáo da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUçÃO DA OBRA
DE CONSTRUÇÃO Oe pOrre

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART relativa aos serviços objeto da presente licitaÇão, de acordo com a legisla@o vigente.

2. O responsável tecnico da obra de construção da Ponte do Rio ltapacurá deverá ter vínculo formal com a

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE

PREÇOS no 00212017-rP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

1 . Durante o período de vigéncia deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequ o serao

acompanhados e flscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, it

contratação de terceiros Pa
devendo:

ra assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa Íi rçao,

1 .1 . promover as avaliações das etapas
Financeiro; e "oáà'n" observando o disposto no Cron
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR{ iIII,\ICIPAL DE IT.{ITUB,{

í.2. atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para
efeito de pagamento.

2. Alem do acompanhamento e da Íiscalização da obra de execuçáo da ponte do Rio ltapacurá, o Titular da
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessária.

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovaÉo da Administração da
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for
necessário.

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

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução da construção da ponte do Rio ltapacurá mencionados, determinando o que for necessário à
regularizaÇão das faltas ou defeitos observados..

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoÇão das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DO RECEBIMENTO DO OBEJTO DO CONTRATO

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

CONTRATANTE.

2. O recebimento definrtivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de

30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, observado o disposto no art.69 da Lei no 8.666/93.

3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas tod AS

obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA. DA ATESTAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
a,

das notas Íiscais/faturas reÍerente às etapas da construção da Ponte do
ntrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse Íim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DA DESPESA

í. A atestação
objeto deste Co
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFf,ITUR{ \IUNICIPÀL DE ITAITUBA

1. A despesa com a execução da obra de construÇão da Ponte do Rio ltapacurá objeto deste Contrato,
mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orÇamentária Exercício 2017 Prqelo
1213.264820725.1 .025 ConstruÇão, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais, Classificação
econômica 4.4.90.51.00 Obras e lnstalaçóes, Subelemento 4.4.90.51 .99, no valor de R$ 589.265,73.

1 .1 . a despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotaçáo orçamentária
prevista para atendimento dessa Íinalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei OrÇamentária do
Município.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DO PAGAMENTO

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTEv a mediçáo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA
apresentará nota fiscal/fatuÍa de serviços para liquidaÇão e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária crêditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de í0 (dez)

dias contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE.

1 .1 . Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela ÍiscalizaÇão;

1.2. as mediçóes sêrão efetuadas pela fiscalizaçáo, obedecendo-se o seguinte:

1.2.1. quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas
as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificaçôes e os desenhos do projeto;

1.2.2. seÍâo emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deveráo ser
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;

1.2.3. as medições deveráo ser solicitadas pela CONTRATADA até o 30 (terceiro) dia útil do
mês subsequente e a flscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.

1.3. A criterio da fiscalizaçáo e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderáo ser

feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da(s) obra(s).

Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e

equipamentos constante das composiçóes de custos unitários apresentadas pela coNTRATADA:

í.3.1. entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na TOIIADA

DE PREÇOS no 0O212017-fP, menos o BDI contratual; e

1.3.2. o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços rel

à mão-de-obra e respectivo BDl, serão pagos após a

instalaÇão dos equipamentos.
e completa aplicaÇão dos als e

VOS

a1.4. as notas fiscais/faturas deverão ser entregues pela CON

CONTRATANTE, para fins de liquidaÇão e pagamento, até o 22de cada mês, de for
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR{ iUL\ICIPAL DE ITAITTIBA

recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabêlecido na
alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei no 8.212191, alterada pela Lei no 9.876/99.

í.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 moratórios decorrentes.

1.5. O pagamênto mensal da obra de construção da ponte do Rio ltapacurá somentê poderá ser
efetuado após a apresentação da nota flscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no
art. 67 da Lei no 8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos
comprovantes dos seguintes documentos:

2. í . Registro da obra no CREA;

2.2. Malrícula da obra no INSS; e

2.3. Relaçáo dos Empregados - RE.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviÇos
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de
funcionamento ou de acordo com as especificaçóes apresentadas e aceitas.

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores corresponde es a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de uid ção qualquer
obrigaÇão financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de p compensaÇão
financeira ou aplicaÇão de penalidade à CONTRATANTE

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n

alguma forma para tanto, Ílca convencionado que o índice de compensação
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adi

EM=lxNxVP

Onde

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

| = taxa de compensaÇáo flnanceira = 0, 38, assim apurado

ncorrido de
ira devida la

oda
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Estado do Pàrá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR4. NIUNICIPAL DE ITAITUBA

houver adquirido os materiais e posto no local dos Íabalhos, estês de
CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e mo
podendo caber indenização por outros danojr€\entualmente decorrêntes da
regularmente comprovados. \

l= (T)Uí00) l= (6/100) l= 0,000í6438

s65 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1. A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao
da ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que
haja interesse da Administraçáo da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas,
adequadas a este Contralo.

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

2.í. quando houver modificaçáo do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetrvos; e

2.2. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuiÉo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitaçóes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Do AUMENTO OU SUPRESSÃO DA OBRA

í. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25olo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 8.666/93.

'l .1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se Íizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e

'1.2. nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, e

1.3. nenhuma supressão poderá exceder 250/o do valor inicial atualizado do contrato, salvo as
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes

2. Em caso de supressão da obra de construÇão da Ponte sobre o Rio ltapacurá, se a C RATADAJá
verao pagos pela

ia e corng idos
o, desS

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURd \tL\ICIPAL DE ITAITUBA

1. O atraso injustificado na execuÇão da obra de construção da ponte sobre o Rio ltapacurá ou o
descumprimento das obrigações estabelêcidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3%
(zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de
10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1. advertência;

2.2. mulla de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicaÇão oficial;

2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administraçáo da 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 da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas
no ilem anterior:

3.í. pela não apresentaÇão da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na
Cláusula Sexta;

3.2. pelo atraso na execução da(s) obra(s), em relação ao prazo proposto e aceito;

3.3. pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro,

3.4. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execuÇão da(s) obra(s),
que vier a ser rejeitado, caÍacledzada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeiÇão; e

3.5. pela recusa em reÍazer qualquer serviÇo na obra de construÇão da Ponte do Rio ltapa , que
vier a ser rejeitada, desde que adotada a medida para correção e não tiver sido atendida no p maxtmo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estebelecido pela íscalizaçáo, contado da data de rej ao

3.6. pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados ne o rato e em
sua proposta.

4. Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE
Capítulo lV da Lei n.o 8.666/93.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PRXFEITURÀ }II-JNICIPAL DE IT.lITUBA

estar ciente das normas técnicas da ABNT, corrpsp-\d
Especificações.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justiÍicados e aceitos pêla
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensáo temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as dê multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
E0 da Lei no 8.666/93.

1.'1. Os casos de rescisáo contratual deverão ser formalmente 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 la Xll e XVll do artigo 78 da Lei mencionada, notiflcando-se a CONTRATADA com
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçáo, desde que haja
conveniência para a AdministraÇão da CONTRATANTE; e

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA . DAS CONSIDERAçOES ESPECíFICAS

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especiflcações constantes do Edital da TOMADA
DE PREÇOS n' 0O212017-TP, serão resolvidas pela CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo ONTRATADA

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente a nstrução de
programada nas especificaçóes, não se admitindo modifica

entes a cada servrços stantes das

o Rio
m a prévia con

curá
ada

D

CONTRATANTE
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2.3. judicial, nos termos da legislaçáo vigente sobre a matéria.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITTJRA }IUNICIPAL DE ITAITUBA

cLÁusuLA ucÉstMA QUARTA - DA vtNcuLAÇÃo lo eottet e Á pRopostl DA coNTRATADA

1. Este Contrato Íica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.o 00212017 -ÍP, cuja realização
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.o 002/20í 7-TP, e aos
termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT. DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas na Comarca do unicípio de ITAITUBA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos s previstog-níart. í02, lnciso I, alínea "d" da

u presente Con
de lidas, SSIN ada

das parles, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pel mun abaixo

ITAITUBA- ulho de 7

PR FEITURA P E ITAITUBA
CNPJ(MF) 0t0001-77 ---.

coN TE

Constituiçáo Federal.

2. É, paÍa firmeza e validade do que Íoi pactuado, lav
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,

G R DE OLIVEIRA C
CNPJ 1

Testemunhas

3 (três) vias de igual
pelos representantes

ER SERVIÇOS EIRELI ME
.417 .557 10001-62
NTRATADA
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