
Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITT'R{ }II.I\lCIPTL DE IT,,\ITI-'BA

CONTRATO N' 20200279

oMunicipiodeITAITUBAatravésdaPREFE-ITURAMUNICIPALDEITAITUBA,nesteatodenominada
coNrRATANrE, ro"uri-#nã"ÃÇ. üRÀnHÀo s,ru, inscrita no GNPJ (MF) sob o n" 

9s:118 
730i999]:11:

representada pelo sr. vaLM'iR CllirlÀcó os AGUIAR, _Prefeito 
Municipal, residente na Rod rransamazontca

Km 7, portador do cpe '. 
r i itõ0.ôli-os .. a. outro lado C ii s Àôe,nes blRELI, insctita no GNPJ(MF) CNPJ

t7.468.733/000t-ss, .rtú"rJà;nu Ávrtioe covERNA;õR FERNANDO GUILHON. 820, coMERClo',

Itaftuba-pA, cEp 6g1g0-l l0:;;ruirni" d"no.inuoa simptesmente CoNTRATADA, neste ato representada por

cARLos HENRTQUE srlJÀ:ffid;,";;il;;;" RÚã óÉêrúe qurNrA' r8r , BELA vrsrA, rtaituba-PA',

cEp 68180-420, portado(a) d;tí i õia'.sqs.rcz-ql,a" ,"oão *n] a re-presentação lTll-gY" lhe é outorgada têm

v entre si justo e avençado, .;ÉL;; o presente cgnjt:t:' at tonrotn'laua" "o' 
u T,MADA DE PREÇoS n'

004/2020-TPeapropostaapresentadâpelaCoNTRATADA,*;"i.una''"C^oNTRATANTE^eCoNTRATADAàs
normasdisciplinaresdaLein"8.666/9}ealteraçõesposteriores,medianteasCláusulasqueseseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

l. o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com

estrururas completu, ao, ,"rJ.iurãri"oJãi"ãaã, " "iró" 
t"-.ii"i p-, 

"*der 
a demandado Município de ltaitubâ-

i4,., a. ã."ta" .". projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório'

**:$ii*;f g:'.,;1i#:Iê*ri?ã.": ":n::

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

l. O valor total deste Contrato é de R$ 107'887'17 (cento e sete

;;'id;;;À;trinado de acordo com a(s) planilha(, integranteG

i.j n.i.Àiii""*"ito(s) apresentado(s) pela CoNTRATADA'

OESCRICÁO/ESPECI FICÀçOES

selwico de perfuraÇào dê Poco sêElaltesiàno nâ coou

CLÁUSULA SEGUNDA. DA(S) OBRA(S) A SER(EM) CONTRATADA(S)

l. A(s) obra(s) ora contratada(s) compreendem as esPec ihcações, descritas no(s) Projeto(s1 e especificações da(s)

lanilha(s) de orçamento(s), corTes pondente ao objeto adj udicado a licitante, através do edi tal de TOMADA DE
p

como da(s) Proposta(s) de preços da CONTRA DA, paftes integmntes deste

PREÇOS n' 004/2020-TP, bem

ConlÍato

mil, oi to itenta reais e dezessete

) da(s) s) de ) e o(s) cronograma

ROD. 'IRÀNSÀM-4ZO.{I(]A C/ l0' sto Nttl\
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"o".1f3'[u,x§'Jil,-B3,+lâH*

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

r A(slobra(s)deveríàorser€xecut;l;fl;:iTil::,ilr'J"'#yl,,oJ§J:3'tt.otifi:H"""t:?iJs'1à?i
da Ordem de Serviço' Podenoo

""'"ttt::':::; 
para início da(s) obra(s) será de 5 (cinco) dias conidos, contados do recebimento da ordem de

S.*ir" .*PJiã" Peta coutnereNtg'

:-?,âffi,':",#r§:"r*1;#A:lTfillrTi"tt 
i':ffi).anos'contadosdorermodeRecebimentoDertnitivoaser

,.-, ct Áusul,l QUINTA - Do AMPARo LEGAL

I . A lavrâtura do presente Contrato decorre da realização da TOMAD\ DE PREÇOS n' 004/2020-TP'

i;â,tlJ:Jã['i,tl31s.âL*3i1['";].'::::J:.'"""xs1â?]fili1Ti"i::''1"]1:TT3f#pJocesso

clÁusul,l snxrA - DA GARANTIA

1 Será exigida da coNrRArADÀJffi#:'*:':T"r"iJ";[11'hô,iil,"i[l?riL'i"::i$#H;?"1X

"omorovante 
de Prestação de garl

#:l il;á seguintes modalidades:

I .l . caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

I l ' l a garantia em apreço' quando em dinheiro' deverá ser efetua da em cademeta de poupança em

favor da CONTRATANTE;

\-/ 1.2. seguro-garantia;

I '3' fiança bancária'

I Nn caso de rescisão deste Contrato' por' c

í.'il,^ifil""i*'" ã'óourneraDA por perdas

"'ríã.Títriata"t 
previstas na lei'

prec
dispos ições de direito Privado, na

1

i't"i"l i3§l§^Jâ8il
devolvida a garantla'

1' . além de sujeitar-se a

CLÁUSULA SÉTUVT-I, - DA EXECUÇÁO DO CONTRATO

A execução deste Contrato. bem como, os casos nele omtssos' regular- láusu

eitos de direito Público. aP licando-se-l hes, suPletivamente, os Prlncl 5

forma do a(igo 54, da Lei n' 8.6

c tratuais e Pelos
Contratos e as

o o Xll, do artigo 55, doT ofl

mesmo diPlom a legal.

ROI). 
'I'RANSAMAZO]\ lCÀ c/ l0'R A\E o \t \

não
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CLÁUSULA oITAvA . DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE

1. A vigência deste instrumento contratuâl iniciará em 20 de Agosto de 2020 extinguindo-se em 20 de Fevereiro de
2021 , tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úlrimo. podendo ser
prorrogado nas condições do art. 57, § l" e §2" da Lei n" 8.666193 e alterações vigentes.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

l. Caberá à CONTRATANTE:

v 1.1. permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao(s) lo cal(ais) da(s) obra(s) de perfuração
de poços semiartesianos objeto deste Contrato;

1.2. prestâr 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 execução da(s) obra(s) , por intermédio da Comissão para tanto
formalmente designada;

1.4. autorizar quaisquer obra(s) peninentes ao objeto deste Contrato, decorrentes de imprevistos durante a
execução da(s) obra(s), mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Unidade Gestora do
Municipio de ITAITUBA, desde que comprovada a necessidade dos serviços;

1.5. rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em degcordo com as orientações passadas pela
CONTRATANTE ou com as especificaçÕes constantes na(s) planilha(s) orçamentária(s), na(s) proposta(s) de préços
da CONTRATADA e no(s) projeto(s) da(s) obra(s) do Edital da TOMADA DE pREÇOS n. }MIZ1ZUTq

I .6. solicitar que seja refeito os serviços da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos recusados por
defeito ou que estejam fora de conformidade do(s) projeto(s) e das especificações constantes do Edital da TOMADAv DE PREÇOS n" 004/2020-TP;

1.7. atestar as nota fiscal/faturas correspondente e fiscalizar a execução da(s) obra(s), por intermédio de
servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA . DoS ENCARGOS DA CONTRATADA

l. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos A
004t2020-TP:

L l. ser responsável, em relação aos seus empregados, por
obra(s) de perfuração de poços semiartesianos indicadas na Cláusula

do Edital da TOMADA DE PREÇOSn'

AS SAS ntes da execução da(s)
deste

a) salários;

RoD. IRÀNSÀTIAZONICA
^o 

ct\Aslo MU\

e obrigações, tais como:

.J 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITI.]RA il!T]NICIPAL DE ITAITL]BA

b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo

1.2. manter os seus empregados sujeitos à normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;

1.3. manter, aind4 os seus empregados identificados, quando em tr abalho, 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 diretâmente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuçào da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos objeto
deste Contrato, 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(s) obra(s);

7.6. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos ou no recinto da CONTRATANTEI

1.7. assumir inteira e total responsabilidade pela execução da(s) obra(s) de perfuração de poços
semianesianos, bem como pela resistência e estabilidade das estruturas da(s) obra(s) executada(s);

1.8. verificar e comparar todos os desenhos/projeto fomecidos para execução da(s) obra(s) de perfuração de
poços semiartesianos objeto deste Contrato;

a) no caso de falhas, enos, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata conunicação escrita à CONTRATANTE, der-u forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da(s) obra(s);

1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, a(s) obra(s)
efetuada(s) em que se verificar(em) vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 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 ex da(s) obra(s), no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

l.l l. fomecer instalações adequadas para a fiscalização da exec
semiartesianos objete deste Contrato;

1.12. instalar placa de identificação na(s) obra(s) com os
pertinente;

S obra(s) de ração de poços

ROD. I R.\\SA !t.rZO\lC.{ (l t0"Rt (;

ose da legislação



I . 13. remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a Iimpeza do(s) local(is) da(s) obra(s),
durante todo o(s) período(s) de execução e, especialmente, ao seu final;

I . 14. prestar a garantia em relação a(s) obra(s), exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no s l.
do an. 56 da Lei n" 8.666191;

I .l 5. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ela formalmente indicados, acesso às suas
instalaçÕes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto deste Contrato;

I .l 6. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos quejulgar necessário;

I .l 7. responsabilizar-se pela(s) obras(s), operação, manutenção e segurança do canteiro de obra(s), vigilânci4
. organizaçào e manutençâo do esquema de prevenção de incêndio, bemcomã outras construções provisórias cãso seja

necessarias, contorme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS;"
00412020-TPl

| .18. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos e materiais, em decorrência
da execução da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos, bem iomo pelos atrasos acarretados por esta
rejeição;

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

1.20. providenciar, às suas expensas, atestado 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" 004/2020-Tp, sempre que a fiscàlização da
CONTRATANTE julgar necessário;

1.21. exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART da(s) obra(s) a ser(em) realizada(s),
âpresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;

\-/ 1.22. responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento da(s) obra(s) contatada(s), obrigando-
se a prestar âssistência técnica e administrativa necessária parâassegurar 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. roda(s) a(s) obra(s) execut
da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 6l 8 do Código Civil

Estado do Perá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PREFEITTIR{ NIUNICIPÀL DO ITAITTIBA

contados a partir da data
etro;

1.25. durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 desta Cláus ONTRATADA deverá, sob
pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de particip ar em lici TRATANTE.
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de l5 (quinze) di a comunicação oficial:

1.26. manter, durante toda a execução da(s) obra(s) de perfuraç ll

ROD. 'I'R{NSAMAZONI('Â () IO'RI'A AN IvI t\

nos objeto deste
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITT R{ \IU\ICIPÀL DE ITAITT'BA

Contrato, em compâtibilidade com as obrigações assumidas'

na TOMADA DE PREÇOS n'00412O2UTP;

todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas

I .27. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis daempresa, referentes ao objeto contratado'

,"., ".';;;;;;;; 
ô;;;;; de controle Intemo e Extemo' em consónância com o AÍt' 43 da Portaria

Interministerial 424 lZ0 I 8.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAs oBRIGAÇÔrs socr,^rs, c,MERCIAIS E FISCAIS

1 . A CONTRATADA caben! ainda:

l.l.assumiraresponsabilidadeportodososencargosprevidenciárioseour1elllissociaisprevistosna
legislação social e,ruu"1.,iJi" iã""1'Jà'i;il;.;J;* " 

*taa-iás na ep*a própria' vez que os seus empregados não

.ãn1..ào n.nttu* vínculo empregatõio com a CONTRATANTE;

l.2.assumir,umbém.aresponsabilidadeportodasasprovidênciaseobrigaçÕeSes-tabelecidasnalegislaçào
esoecifica de acidentes do trabalho. quando, .. o.orrên.iu.ãá ã.pei.. ror.. vítirnas os seus empregados no decomer

da execução aatsl obratsl Je perfuàçao de poço. :"*iurriJiã;ã;;üú" 
desle contrato ou em conexào com elas'

il;;;;;;üfuo em depenàência doa coNrRArANrE:

vl.3.assumirtodososencargosdepossíveldemandatrabalhista,civiloupenal,relacionadosàexecuçãoda(s)
obra(s), originariam"ntt ou uint'ludã por pievenção' conexào ou continência; e

l.4.assumir,ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaexecuçãodeste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA' com
-tr^n.fere 

a responsabilidade por seu pagamento à

ã".t. Contruto, razào pela qual CONTRATADA

passiva- com a CONTRATANTF''

referência aos encargos estabelecidos ondição anterior, não

poderá onerar o objeto'f
Administração da CONTRATAN
renuncia expressamentea qualquer de solidariedade, ativa ou

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES GERAIS

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

ROD' TRANSAMAZONICA C/ IO'R xoA
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l.l. é expressamente proibida a contratâção de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

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

1.3. é vedada a subcontratação total da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos objeto deste

Contrato:

I .3.1 . a subcontratação parcial da(s) obra(s) só será(ão) admitida(s) se previamente autorizada pela

Administração da CONTRATANTE;

1.4. quando convocada oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o contrato digital e fisico, sob pena de decair o direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no art. 8 I da Lei rf 8.666/93l,

I .5. o prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igua I período, quando solicitado pela licitante

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocona motivo justificado e aceito pelo Município de ITAITUBA;

1.6. é facultado ao Município de ITAITUBA, através da PREFEITURA MI-INICIPAL DE ITAITUBA,
quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes

remânescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas

pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta TOMADA DE PREÇOS,

independentemente da cominação prevista no art. 8l da Lei n' 8.666/93;

1.7 a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçào, caÍàcteriza o descumprimento total da obrigação

assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas;

1.8. o disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2'da Lei n."

\-,8.666,de2ldejunhodel993,quenãoaceitaremacontratação,nasmesmascondiçõespropostaspelaadjudicatária,
inclusive quanto ao prazo e preço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPO]-SABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO OAIS;
oBRA(s)

l. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Res

relativa a(s) obra(s) objeto do presente Contrato. de acordo com a legislação vigente.

2. O responsável técnico da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos obj

vínculo formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habili
TOMADA DE PREÇOS n'004/2020-TP.

ilidade TécnicaART

C , deverá
rtame lici

ter
da
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

l. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da(s) obra§) será acompanhada e fiscalizada por
Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contráação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la
de informações pertinentes a essa atÍibuição, devendo:

l.l. promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no(s) CronogÍama(s) Físico-
Financeiro(s); e

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

2. Além do acompanhamento e da fiscalização da(s) obra(s), o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor
a- devidamente autorizado poderri aind4 sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o

especificado, sempre que essa medida se tomar necessária.

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

4. A CONTRATADA deverá manter no(s) local(is) da(s) obra(s) durânÉ a sua execução, 0l (um) geólogo inscrito no
CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se 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(s) obra
(s) de perfuração de poços semiartesianos objeto deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

l. Após concluído, o objeto deste Contrato será recebido provisoriamente pela Administração da CONTRATANTE.
mediante termo circunstanciado, assinado pelas paÍes, no prazo de até l0 (dez) dias úteis contados do recebimento da
comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato será efetuado por Comissão des
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do imo de 30 (trinta)
dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do obj
observado o disposto no art.69 da Lei n" 8.ó66193.

3. A(s) obra(s) somente ser«ão )considerada(s) concluída(s) e em condições de ser(e
todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestadâ sua concbsão pela C

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA . DA ATESTAÇÃO DA(S) OBRÂ(S)

os contratuais,

s). apos das

ANT
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l ' o atesto das notas fiscais/faturas referente às etapas da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos objeto
deste Contrato, caberá à CONTRATANTE ou a servidor designado paraesse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DA DESPESA

l' A despesa com a execução da(s) obra(s) de perfuração de poços semiartesianos objeto deste Contrato, mediante a
emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçur"ntá.iu Exercício 2020 proj eto lz,B.ll tzzoe}l.t.o+s
Ampliação do Microssistema de Agua e Esgoto na Sede, Classificação econômica 4.4.90.st.00 Obr^s e instalações,
Exercício 2020 Projeto 1213.171220601.1.046 Ampliação do Micróssi$ema de Água na Zona Rural e Garimpeira,
Classificação econômica 4.4.90.5 1.00 Obras e instalações.

1.1 . A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçâmentária prevista
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamenúria do Município. 

'

CLÁUSULA DECIMA OITAVA. DO PAGAMENTO

l..otedecido ao pruzo previsto no(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s) apresentado(s). a C6NTRATADA
solicitará à CoNTRATANTE a medição dos trabalhos executados, após apreseniará nora fiióal/fatura da§) obra(s)
executada(s) para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANiE, mediante ordem bancária creditada em
contâ corrente ou cheque nominal ao credor no prazo de 22 (vinte e dois) dias contados da apresentâção dos
documentos na CONTRATANTE.

1.1 . Somente serão pagos os quantitativos efetivamente resultantes das medições aprovadas pela fiscalização.

1.2. As mediçÕes serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo_se o seguinte:

1.2.1. mensâlmente, em cumprimento ao(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s), quando serão feitas
as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerardo-se a(s) obra(s) eieíivamente executada
(s) e por ele aprovadas, tomando por base as especificações e os ôsenhos do(s) projeto(s);' 

'

1.2.2. serão emitidos os Boletins de Medição da(s) obra(s) executada(s), em duas vias, que deverão
ser assinadas com o acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;

I .2.3. as medições deverão ser solicitadas pela CONTRAT
subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.

Est.do do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PREFf, ITURl. N'ÍTINICIPAL Df, ITAITUBA

ADA até o 3'(terceiro)

1.3. A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRA TANTE . as medi

dia útil do mês

ão ser feitas
considerando-se os materiais e equipamentos fomecidos e depositados no canteiro da(s) o caso, o
ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos

a

d posições
de custos unitários apresen tadas pela CONTRATADA:

| .3.1. entende-se por custo a colação
PREÇOS n'00412020-TP, menos o BDI contratual; e

de preço apresentada pe
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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 apos a efetiva e completa aplicação dos materiais na§) obra(s)'

l.4.asnotasfiscais/faturâsdeverãoseremitidaseentreguespelaCoNTRATADAàCoNTRATANTE'
para fins de liquidação e pagam""iá, 

"ie 
o ai"zz (vinte e dois) do-mês iubsequente ao da execução da(s) obra(s)' de

forma a garantir o recolhimento daii*potta*i* i"tiO* relatívasà contribuição previdenciária no prazo estabelecido

na alínea-"b", inciso I, artigo 30, da Lei n" 8.212l91'

1.4.t. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em dâta

posterior à indicada no ltem anterioi será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos

moratórios deconentes.

1.5.()pagâmentomensalda(s)obra(s)somentepoderiíserefetuadoapósaapresentaçãodanotafiscal/fatura
atestada por servidor designado,'.ãiáÀ" àiíposto no art. 67 da Lei n' S-666193, e verificação da regularidade da

CONTRATADA junto ao funao d. ôaianiia por Tempo de Serviço - CRF, Receita Federal, Estadual e Municipal'

2.opagâmentodaprimeirafatura./notafiscalsomentepoderáocorrer,seacompaúadadoscomprovantesdos
seguintes documentos:

2.1. registro dds) obra(s) no CREA;

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

2.3. relação dos EmPregados - RE'

3.ACONTRATAN'I.Ereserva.seodireitoderecusaropagamentose,noatodaatestação,a(s)obra(s)executada
(s),osequipamentosouosmateriaisfomecidosnãoestiverememperfeitascondiçõesdefuncionamentosoudeacordo
com as especificações apresentadas e aceitas'

4.ACoNTRATANTEpoderádeduzirdaimpoÍânciâapâgarosValorescorrespondentesamultasouindenizações
devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato'

..., 5. Neúum pâgamento será efetuado à CoNTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdan"ia.iu, J"*-qu"'isso ge.e direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de

Estâdo do Pará

COVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUBA
PRf, TEITI.IRA \IUNICIPÀL DE ITAITT]BI

penalidade a CONTRATANTE.

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

forma para tanto, ficâ
data acima referida e

seguinte fórmula:

EM - I xN x VP

convencionado que o índice de compens açào financeira devida Pela CONT TANTE. entre a

a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada med aplicação da

Onde:

EM = Encargos moratórios;

í I Nli.".o-a" aias entre a data prevista para o pagamento e a do detivo pagam

c
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6.1

ocorrência.

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

v clÁusuLl DÉcIMA NoNA - DA ALTERAÇÁo Do coNTRATo

l. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aÍigo 65 da Lei n" 8.666193, desde que haja

interesse da Administraç'ão da CONTRATANTE, com a apresentâção das devidas justificativas, adequadas a este

Contrato.

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

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

objetivos; e

2.2. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

quantitativa d; seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações'

CLÁUSULA VIGÉSTUI . NO IUMENTO OU SUPRESSÃO DA(S) OBRA(S)

l. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

\-, aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, panigrafos l'e
2". da Lei n" 8.66ó193.

l.l. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições lic itadas os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.

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

Estado do Pará

GOVERNO MUNICTPAL DE ITAITUBA
PREFEITT:R{ }ÍU\ICIPAL DE ITAITI-BA

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado

I=(Tx/100) 1=10/100) I=0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

1.3. Nenhuma supressão poderá exceder 250Á (vinte e cinco por cento )

salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes.

2. Em câso de supressão da§) obra(s),

trabalhos, estes deverão ser pagos pela

monetariamente corrigidos, podendo ca

desde que regularmente comprovados.

se a CONTRATADA já houver adquirido os

CONTRATANTE pelos custos de aquisição re nte compÍo vados e

ber indenização por outros danos eventual

do valor inicial do contrato.

no local dosn

r".,lií
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MI.\IClPAL DE ITAITUBA

CLAUSULA VIGESIMÂ PRIMEIRA . DAS PENALIDADIIS

l. O atraso injustificado na execução da(s) obra(s) ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3%o (zero vírgula três por cent o) por dia e por ocorrência sobre o valor total
deste Contrato, até o máximo de l0oá (dez por cento), recolhida no prazo de l5 (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. advenência;

2.2. multa de l\Yo (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste Contrato,

recolhida no prazo de l5 (quinze) dias, contados da comunicação oficiall

2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 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 Administraçâo pelos prejuízos resultantes e

após deconido 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 item

anÍerior:

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

Sextal

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

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

3.4. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da(s) obra(s), que vier a

ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prízo para tanto

estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição;

3.5. pela recusa em refazer qualquer execução de obra(s) que vier a ser rejeitado(a), erizada se a

medida não se efetivâr no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto e

contado da data de rejeiçâo;

pela fiscalização,

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

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao canc nção no

Cadastro de Fomecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penali

c o
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Estado do PaÍá

" ";&Ti,?,,r.u-i,ls,:1i^1 83,{â"lY'^

Lei n." 8.666/93 '

5 comprovadoo imrdiT:i:^"^u;'::51:1,:$Tfr:;:"'i,:'*'fi:§j'ê"'""11::;ê'óilTfflif#'li":iX'i:lâ
CONTRATANTE' em relaçáo a

das penalidades mencionadas'

6 As sançôes d"'gr:Ti:.ii^,i1T;l':i::i:1"1,.;j1"'","'JÍi:i5fi.";"1f"'ffq?:i!!il.{::::fi,'iTfri.;:ü:
;#*ilã; da coNTRATA. 

..NTRATADA jun*mente .;; ;;";;i,r. descontando-a dos pasamentos a

Pública Poderào ser aPlicadas a

serem efetuados

CLÁUSULÀ VIGÉSTN{E SSCUUNA' DA RESCISÃO

l. A inexecuçào total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão'

8.666/93

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n'

,. r. O, auro. Ua ,"scisão contratual deverão ser formalmente motivados nos aÚtos do pÍocesso' assegurado o

contÍaditório e a amPla defesa'

\- competente

USULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDf,RAÇÔES ESPECÍFICAS

3 A CONTRATADA n:i:i :::i?;d":;i,[:':::::',H::[ ;i'JSliis+x,iTil
admitindo modificações sem a PÍ€

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

2.l.determinadaporatounilateraleescritodaAdministraçâodaCoNTRATANTE.noscasosenumerados
nos incisos I a Xrr e XVrr d" "-ü";;';;i;i 

*"i.ú""a". *,inlllJ*'iã'coNrnereoe com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

2.2- amigâvel,por acordo enÍe as partes' 
'reduzida 

a termo no processo da licitação' desde que haja

.onu"niãn-.iu-pu''ã u AâministÍação da CoNTRATANTEI e

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sÔbre â matéria'

3.Arescisãoadministrativaouamigáveldeveráserprecedidadeautorizaçãoescritaefundamentadadaautoridade

CLA
existentes nas EspecificaçÕes constantes do Edital da TOMADA DE

l. As dúvidas e/ou omissões' porventura

PREÇOS n" 004/2020-TP' serão resolvidas Pe lo CONTRATANTE'

2. Todos os trabalhos deverão ser executados Por mão -de-obra qualificada, devendo a C TADA estar ciente

das normas técnicas da ABNT, conesPondentes â(s) obrâ(s) constane(s) nas Especific

s,n SC
CS
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITI.'R{ \II-\ICIP,{L DE IT-\ITT BA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QTIARTA - DA VINCULAÇÃO Ao EDITAL E Á PROPOSTA DA
CONTRÂTADA

l. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.'004/2020-TP, cuja realização decorre da
autorização da CONTRATANTE, constânte do processo Iicitâtório n.'004/2020-TP, e aos termos das propostas da
CONTRATADA.

cLÁusuLA vrcÉsrlr.l qulxr.t - Do FoRo

ssam ser dirim idas administrativamente. serão

de qral por mais privilegiado que seja.

salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da F

- 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o Contra 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só eíeito, as quais, depoisde sao pelos representantes das partes,
CON'I RATANTE e CONTRA I'ADA. e pe las testem o

ITAITUBA-PA, em 20 de Agosto de 2020.

RAM AL DE ITAITUBA
CNPJ(MF) 0s. r '73010001-77

I . As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que
processadas na Comarca do Municipio de ITAITUBA, com exc

8

CON ANTE

ú)*
ELI

.h»L
ES EIR

cNPJ l 7.468.73310001-58
CONTRATADA

Testemunhas

CPF/RG

CPF/RG:2
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