
LE0

b
L

.:,.
Ü !'\ -

r,i

§
REBÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS'L

:. , 
ESTADO DO PARÁ

: Município de Itâitubat 
-

CONTRATO N" 20170270

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ITAITUBA, através do
MLNICIPIODE.IT AITUBA, CN PJ-MF, N" 05.l3 8.73 010001-77, denominado daqui por diante de

..CONTRATANTE;I representado leste ato pelo(a) Sr.(a) VALMIR CLIMACO DE AGUIAR.
NICA, KM 05; portador do CPF no 1 I L000.952-68

MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 'inscrita no CNPJ
na Av. Carleto Bemerguy, s/n, Bela vista, ITAITUBA-PA, CEP

68.180-400, de agora em diante .tlenominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.
ERNANDES FERNANDES MÇURA, residente na Rua l5', SN, esquina com Rod.
Transamazôniôa, âpto. n, Bêla: Vista ITAITUBA-PA; CEP 630180-00d, ponador CpF
:741;026.212-53, têm justo-e contratado o seguinte:

i:

CLÁUSULA PRIMEIR,{. Do oBJETo

1 O presente Contrato tem como objeto a Recuperação Emergencial de 27,00 km de
Estiada Viciiral GúaJaráMaúurú, Trecho: 15 km da Estrada Farturão à entradâ tla Vicinal
do Pote pârâ ateh'tler as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município
de Itaituba-Pará. Fundameptação Legal art.24, inciso IV da Lci n'8.666/93 e suâs alterâções
e, Decreto n' 0120/201{.COMDEC de 25 de fevereiro de 2017 e suâs âlterâções.. Conforme
Memorial Descritivo, Espêôificaçõê3 técnicas, Laudo de Vistoria e planilha quantitativa e de custos,

anexos ao proce§so de Dispensa de"Lici@ção.

Nov/2016. .. .. - |

I , ;' l- ':

CLÁUSULA TERCEIRA. DO VAL

3.1. O valor total deste qqntrato é de 1187.255,2 ento e Oitenta e Sete Mil ejDúzentos e

Cinquenta e Cinco Reais ê Vinte VO )., di rninado d acordo com a planilha integrante da

proposta de preçosl, 
Tly""1" ryr"

o TADA.

CLÁUSULA QUARTA.]DO P Ão oa onnc.

4. A obra deverá seiexecuta a

, CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRA-A SER CONTRÁTADA

2.1. A obia ora:coàtrataáa compreende nos serviços de terrrpllnagem realizados nas
'lí.

estradas vicinais conforme-especificações descritas no Memorial Descritiro. especificaçôes tecnicas

e planilha de quantitâtivos e custosar€f. SINAPI 16/02/2017 - SEDOP Abril/2O16 - DNIT SICRO2

a rnaturil ste contrato até 10105/201'7-

e do outro lado EF
09 .3 t9.s72t0001-02,
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Município de ltaituba
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4.1 - O prazo para início,da obra sérá de até 5 (cinco) dias. conlados do recebimenro da Soliciraçào
de Despesas expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposlo pela

CONTRATADA, se inferior ao mái.imo definido no capur desta Cláusula;

5.1 - Este contratq fundamenta-se Íio.Ari. 24, inciso IV, Lei n' 8.666193, de 21 de junho de I 993, e

suas posteriores alteraçõei e Decrêto n" 120/2017 COMDEC DE 25 de fevereiro de 2017, berr
como na licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, n" 04042017/001-DL.

CLÁUSULA QU,INTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAI,

6.2., Assumir''a: respô-nsabilidade
, CONTRATANTrôu a terceiros,

deste contrato; -

CLAUSULA.§EXTA -.DOS.ENCARGOS, OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA.'

6.1. Executar o objeto.deste conàato de acordo com as condiçÕes e prazos estabele,cidos no

processo licitatório n' 04b42017/001-DL, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas emitidos
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ;

Contratante:

6.7. AceitaÍ nas mesmas condi

1o, do art. 65, da Lei n" 8.66 suas alterações Posteriores

for quaisquer danos ou ;pr'êjuízos causados ao patrimônio do

quando no desempeúo de suas atividades profissionais, objeto
t

tratuais os e supressões até o limite flxado no §

.,t-.
6.3. Encamiúar'p".u â}Sêto, Financeiro do Município de Itairuba as notas de empenhos e

respectivas notas fiqcais/faturas coícementes ao objeto contratual;

-i
6.4.' Assumir-'iirtegralmente 'a resironsabilidade por todo o ônus decorrente da execuçào deste

'rcontraío, especiâl;õnte com relaçãó aos êncargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado

para a consecuçao 
ro?§. §:rylços; I .í 1- I -

:1'' ' !,
6.5. Manter, duranie toda a exej:ução do contrato. em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitaçào que
!r'

gerou este contrall. . ,,, ,-- ;

'6.6.i providenciar a imêAiaâ -conoçãó das deficiências e ou irregularidades apontadas pela

'-"
u.!e"í*ot

J

CLÁUSULA SÉTIMA.D o BILIDADES DO CONTI{ATANTE

7.1. A Contratante se obri a todas as condições necessárias.ao pleno

cumprimento das obii
8.666193 e suas alterações

lo

o Contratual, consoante estabelece a Lei no
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Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente

7.3-Comunicar- à. Côôtratadai toda le qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto

contratual, diligeíôiando nos casos que exigem providências corretivas;

7.4-Providenciai

atestadas pelo Set

clÁusur,a orta,v.c. - na !,IcÊNcrA

- Declaração dê inidoneidade licitar ou contratar com a Administração Públióa, enquanto

perdurarem os motivos da puíi até que seja piomovida a reabilitação, perante a própria

f
,-8.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciaiá na data de sua assinatura até dia l0 de maio

do corrente ano, sem prorrogação do mesmo.
-l

CLÁUSULA N0NA - DÀ REscIsÃo

9.1 - Constituem motivo para a rescisão conhatual os,constantes dos artigos 77,78 e79 da Lei n'
8.666193i, e pode{ ú iolicitâda a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência

' mínima de 05 (cinco) dias-úteis,-mediantê comunicação por escrito.

i
CLAUSULA D ECIMA' {pAS P\NALIDADES

10.1. Em caso de inexecução totà! ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso

inju5tificado !a e1çcução, do qdeio deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe

garantida plena dê&sa, as ieguintes penalidades:

- Advertêndia; i ,.. i , .: I' \ _ Í'
:h l:- Multa; . t

.t t-- Suspensãó te4p-gr{ria de-paÍicipações em licitações promovidas com o CONTRATANTE'

impêdimento dê cqltratar com'o mê§mo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

os 
^paqlnentosor Competente.

Até 10% (dez por

descumprimento deralgqÍnâ

l: if
10.3. As sanções previstas

o

autoridade que aplicou penali

I 0.2. A multaptevistàacima guintese

do

ia do interessado

total contratado, no caso de sua não realização e/ou

cl contPluals;

aclma o ser ap

Idefesa prév e ) dias úteis;

licadas cumulativamente, facultada â

i
-t

U
1,1
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RE BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Município de ltaituba

10.4. O valor.da multa aplicada.deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05

-(cinco) dias úteis a.eontar da data da noüficação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-

la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

10.5. O pagamento:da rifulta nãoleximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que

deram causa à p,enalidade; | .''
,

10.6. O CONTRATAI\I-E' devê'rá notificar a CON"|RAtADA, por escrito, de qualquer

anormalidade con§ãtada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

10.7. As penalidades semente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais. e as

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a

critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que tbrmuladas no prazo máximo

de 05 (cinco)-dias da data em que foram aplicadas.

' cLÁusuLA DÉõilrl, pnrMrmq,- Do vALoR E RtrAJUs'r'E

Il.l -O valor total da pieqente avehça é de R$ 187.255.20 (Cento eOitenra e Sele Mil e DUzentos e

Cinquenta e Cincô Reais'e Vint%Centavos), a ser pago àte o adimplemento da obrigação, na

proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo em comunhão com a propostâ

apresentada pe!o. contratrdo, gegulrdo as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de

Itaituba e de conformidade ôom as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo

setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Solicitação de Despesa

emitida. . \.. i

parágrafO único - Havendo atraso áo pagamento, desde que nào decorre de ato ou fato atribuível à

contiatadu, allicar:sçJ 9líndicg do IPCA, a título de compensação financeira' que selá o produto

r.rúltunt. â.}"fúfi.ú" desse Íhdice do dia anterior aci pagamento pelo número de dias em

atraso, repetindo-se.a operação a cada mês de atraso'

lENTÁRIAct-ÁusuLA oÉciue'sncuxoe - oa DorAÇAo oRÇAN

l2.l - As desPe§as qontratuais c por conta da verba do orçamento do Município de Itaituba'

r/>
3,

na dotação orçamenttí'ria 2ó.482' 1.025 Construção, .\mPÍiâçào e Recuperação de Estradas

1.00 o
5.

bras e Instalaçõps/ ficando o sâldo Pertinente aos demais
Vicinais, Finalidade 4.4.90.5

exercícios a ser emPeúado

necessário

CLÁUSULA DÉCIMA TE

desde que haja iníeiesse

éonta dqs respectivos orçamentos, caso seJ a

ALTE ÓES CONTRATUAIS

""ty

C D

l3.i - O presente cõntrato Po
previitos no arligo 65 da Lei n " 8 666/93'

da

alterad

o NTRATANTE, com a apresentação das devidas

I

\E
gASOS
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REPÚBtICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO D0 Pr\RÁ

Município de ltaltuba

CLAUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO, BAIiE LEGAL E FORMALIDADES

14.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada nâ Lei no

8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas posteriores alterações, e. em casos omissos, aos preceitos de

direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

14.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ltaituba-Pa, como o único capaz de dirimir as dúvidas
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

14.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes,,

presente teÍrno, em 02 (duas) vias de igual teor, o q

tre si. ajustado e contratado, e lavrado o

. depois de lido e achado conforme. é
assinado pelas partes contratântes e pelas testemun il xo.

Ítaituba-Pa. de20l7tl

MUN"ICI Pto I IAITUBA
.-,30/000 r -77

,{«*#***{,,(|rffi,

cNPJ(MF) 0s.l
CONTRATT,\-TE

cNPJ 09.3 I 9.572,',000 r -02

CONTRAT,\DA

Testenrunhas:
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