
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPÀL DE ITAITUBA

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n'001/2017-TP.
ObJCtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI COM
ESTACAS CRAVADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.. Vencedor(es): G R DE OLIVEIRA
CHAVIER SERVIÇOS EIRELI ME, com o valor total de R$ 705.001,56(Setecentos e Cinco Mil, Um Reais e

Cinquenta e Seis Centavos).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei
no 8.666/93 - VALMIR CLIMACO DE AGUIAR. l8 de J de 2017 .
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBÂ

CERTIDÃO DE AFIxAÇÃo DE AvISo Do TERMo DE HoMoLoGAçÃo E ADJUDICAÇÃo

Certifico para os deüdos fins, que foi publicado no quadro de avisos e publicações dessa
Municipalidade, o aüso de homologação e adjudicâção originária do processo licitatório na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, n'001/2017-TP, cujo vencedor(es) foi(ram): G R DE OLIVEIRA CHAVIER SERVIÇOS EIRELI

._-ME, 
com o valor total de R$ 705.001,56(Setecentos e Cinco Mil, Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos).
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Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITT]R{ IIIT,\ICIPAL DE ITÀITT BA

O Município de ITAITUBA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na AV. MARANHÃO S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o n" 05.1 38.730/OOO1-77 ,

representado pelo Sr. VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, residente na Rod.
Transamazonica Km 7, portador do CPF no '111.000.952-68 e, de outro lado G R DE OLIVEIRA CHAVIER
SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 16.417.55710001-62, estabelecida na RUA ULISSES
GUIMARES S/N, BELA VISTA, Trairão-PA, CEP 68198-000, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, residente na AV
HAROLDO VELOSO 364, BOA ESPERANÇA, ltaituba-PA, CEP 68181-030, portador(a) do CPF
513.262.642-49, de acordo com a representação legal que lhe e outorgada têm entre si justo e avençado, e
celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS no 001/2017-TP e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas
disciplinares da Lei n" 8.666/93 e alteraÇões posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE
PONTES EM MADEIRA DE LEI COM ESTACAS CRAVADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE
ITAITUBA., mediante o(s) lote(s) descrito(s) abaixo:

DESCR I ÇÀO/85 PEC T EICÀCÔES UN I DÀDE

CONSTRUÇÀO DE 10 úETROS !lN'ÀR DE PONIE SOBRE O IGÀÀ SERVIÇO

CONSTRI,CÀÔ DÀ PON1E SOBRE O ICÂÀÀPÊ CHÀPÀDII\TTÀ NÀ
20 DÂ ESTRÀDÀ OUE INlClÀ NO IA{

TRÀNSÀ}IÀZÔNÍCÀ, IÀDO DIREITO SENTiDO
I TAI TUBÀ/ RUROPOl-1S .
CONSTRUÇÁO DE 25 I.{iTROS IIIIÉÀR O IGÀi SERVIçO

CONSTRUçÃÔ DÀ PONTE SOBR§ O ICÀÀÀPÊ IPIFÀNCÀ NÀ ÀTTURÀ
DO $1 2Ô DÀ ESTRÀDÀ Do PTM'NTÀ! OUE INICIÀ NO !O1 11 À\
Ror(rvrÀ rRÀNsÀMÀzÔNrcÀi r.ÀDo sENlrDo
rTÀlTUBÀ/iUÀOPOLIS-
CONSTRUÇÀO DE 

'E 
PO|IIE SOBRX O SOBRN SERVIÇÔ

o rcÀrÀPÉ zE rÀxNo
coNsTRucÁo DÂ poNÍE soBRE o rcÀxÀpÉ zE tRENo NÀ ÀrTúFÀ

BÂRREIRÀS OUE
TiÀNsÀ]rÀzôNrcÀ, tÀDo DIÂEtTo sENTrDo

I TÀ I TUBÀ/ JÀCÀiEÀC.À.}IGÀ ,

CONSTRUÇÁO DE 12 úT IINEÀR DE PON?E SOBÀE O IGÀRÀ!É SEAVIçO
NO I{Ul5,60 ESTR- BÀXREIRÀ.s
coNSTRUCÂo DÀ poNTE soBRE o tcÀ!À!É sEU DENor{INÀçÀo }tÀ
ÀITURÀ DO ÀAJ 15,60 DÀ E§TiÀDÀ DE BÀNÀEIÂÀS OT'E INICIÀ

RODOVIÀ TÀÀNSÀI{ÀZONICÀ, !À!O DIRII1O
SENTIDO I IÀI TUBÀ/ JÀCÀREACÀNGÀ.
CONSTRUÇÀO DE 10 }1T LINEÀÂ DE PONTE SOBRE O IGÀ.RÀ!É SEFVIÇO
NO TOl:2,00 ESTR. BÃÀREIRÀS
coNsTRUÇÁô DÀ FoNrE soBRE ô rcÀÀÀpÉ sEM
ÀITURÀ DO $,í 22,O0 DÀ ESTFÀDÀ
DE BÀÂREIFXS OUE INICIÀ

RODOVIÀ TFÀNSÀUÀzÔNTCA, IÀDO DIÀEITO
SENTIDO I1ÀITLi'BÀ/JÀCÀiETC.ANCÀ.
CONSTRUÇ\Ô DE T3 T LINEÀA DE PONTE SOBRE O IGÀi}!É SERVIÇÔNo131]3,00ÊsTR'BÀiREIFÀ5
CONSTRUÇÁÔ DÀ PONTE SOBRE O ]C,ÀÀÀ!Ê SEIí DENOMINÀCÀO NÀ
À,TUÂÂ DO ]SI .3, OO DÀ ESTCÀIA DE BÀÂREIRÀs OUX 'NÍCIÀ
NO K'I 06 DÀ RODOVIÀ TRÀNSÀI,ÍÀZÔNICÀ, LÀDO DIREITO
SENTIDO I TÀ] TUBÀ/ JÀCÀREÀCÀNGÀ.

MAZONROD. TRA\ () IO'RI;A ÀNIXO AO to \lt.\

CoNTRATO No 20'170474



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRAS A SEREM CONTRATADOS

1. A(s) obra(s) ora contratada(s) ora contratados compreendem as especiÍicações, descritas nos Anexos
do edital da TOMADA DE PREÇOS no 00112U7-fP, partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

í. O valor total deste Contrato é de R$ 705.001,56 (setecentos e cinco mil, um reais e cinquenta e seis
centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma ÍÍsico-
Íinanceiro apresentados pela CONTRATADA.

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITI.]R4. }II-]NICIPAL DE ITAITUBA

1.1. cauçáo em dinheiro ou titulos da dívida pública:,.\

1.í.í. a garantia em apreço, quando em diÔ
poupanÇa em favor da CONTRATANTE: ,

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUçÃO DAS OBRAS

1 . As obras deverão ser executadas até 28 de Agosto de 2017 .

1.í. O prazo para início das obras será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela
CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula;

2. O prazo de garantia das obras deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a
ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizaçáo da TOMADA DE PREÇOS no 00112O17-ÍP.

2. A(s) obra(s) fora(m) adjudicada(s) em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
v processo licitatório no 0O112017-TP, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1 ',inciso l, da

Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DA GARANTIA

heiro, d rá ser efetu

.\O CI\ \SIO

\

(

DÊ 1.

ROD. TR{\SA}!-{ZO\IC.I C/ I T\

aderneta e

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no /ra7o máximo
de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante ddprpstaÇão d9--
garantia correspondente a 2o/o (dois por cento) do valor global de sua proposta, mediante a apçáo potpína
das seguintes modalidades: ...'

ern

I

\\



llstado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PR,EFEITTiRA NIU}-ICIPAL DE ITÀITUBÀ

1 .2. seguro-garantia;

1 .3. Íiança bancária.

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia,
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA . DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execuÇão deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
. contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria
- Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei no 8.666/93

combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCN E DA VALIDADE

1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá ate 28 de Agosto de 2017 ,

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1.1. permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao(s) local(is) da obra de construção
da(s) ponte(s);

í.2. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
v responsável técnico da CONTRATADA;

í.3. acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da

Comissão para tanto formalmente designada;

1.4. aulotizeÍ quaisquer serviÇos pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes imprevistos
durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e
MunicÍpio de ITAITUBA, desde que comprovada a necessidade deles;

prova do pelo

1 .5. rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo co as on ES

passadas pela CON TRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do ita d Í\íADA

DE PREÇOS n" 0O112017-rP,

'l .6. solicitar que seja refeito a(s) obra(s) de ão de ponte(s)recusa

especiÍicações constantes dos Anexos do Edital da DE EÇOS n" 00
construÇ

TOMADA P

\

I

ROD. r R\\S.{\I\ZO\r( ,\ ( i .IO GI\.\SIO

o om.

1. Caberá à CONTRATANTE:

I

I I

)



Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PR-EFEITURA NIUNICIPAL DE ITAITUBÀ

1.7. atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e Íiscalizar o serviÇo, por intermedio de servidor da
CONTRATANTE, especialmente designado para essê fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS
n" 00112017-TP:

1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizaÇóes;

e) vales-refeigão;

f1 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 vínculo empregatício com o órgáo,

1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, 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(s) obra(s) de construção da(s) ponte
(s), não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE:

1.5. responder, tambem, por quaisquer danos causados diretamente aos bêns de pro riedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a

obra(s);

E

uÇão da(s)

1.6. arc com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
empregados na(s) obra(s) de construçáo da(s) ponte(s) oÍLno recinto da CONTRATANT

1.7. assumir inteira e total responsabilidade pela execução da(s) obra(s) de con
(s), pela resistência e estabilidade de todas as estruturas da(s) obr2(s) a executar;
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1.8. verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução da(s) obra(s) de construção
da(s) ponte(s):

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à
CONTRATANTE, de 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, as
obras efetuados em que se venficarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da execução ou dos
materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no ptazo paÍa tanto estabelecido pela
fiscalização;

í.í0. providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da(s) obras, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

í.í 1. fornecer instalaçóes adequadas para a fiscalização da execuçâo da(s) obra(s) de construção
da(s) ponte(s);

í.í2. instalar placa de identificação na(s) obra(s) com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;

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

'1.í4. prestar a garantia em relação as obras, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no

§ ío do art. 56 da Lei n'8.666/93;

1 .1 5. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso 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;

í.17. responsabilizar-se pela construÇão, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras,
vigilância, organização e manutençâo d
construções provisórias necessárias, confo
da TOMADA DE PREÇOS no 00112O17-fP;

o esquema de prevenção de incêndio, be
rme previsto nas Especificações Técnicas co

1 .1 8. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamento , materiais e obras
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta re.ieiçá0,

1.19. responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação para a ex (s) ob

como outras
ntes do Edital

Ç a

contratadas, bem como por ensaios, testes ou provasfêcessários, inclusive os mal do)/

'1.20. providenciar, às suas expensas, atestado de sim ilaridade de de
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apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao
descrito nas EspeciÍicações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS no OO1|2O17-TP,
sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;

í .2í. exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART da(s) obra(s) a serem realizados,
apresentando-a à Unidade de fiscalizaçáo da CONTRATANTE, quando solicitado;

1.22. responsabilizaÊse pela perÍeita execução e completo acabamento das obras contratadas,
obrigando-se a prestar assistência técnica 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

r_ a substituir o originalmente indicado;

1.24. garanlir, pêlo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todas as obras executadas, contados a partir da
data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 6'Í8 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 licitação realizada
pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oflcial; e

í.26. manter, durante toda a execução da(s) obras de construção das ponte(s), em compatibilidade
com as obrigaçõeá assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE

PREÇOS no O0112O17-rP.

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

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§) obra(s); e

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FI A

ohTraba

S

í. A CONTRATADA caberá, ainda:

'l .1 . assumir a responsabilidade por todos od'íncargos previdenciários e
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldáJos na épo
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício co CONTRATAN

obrig a crats prevr
ca p

ROD. I RÂ\SAMAZo:.IIC{ .,ct

//t
L)_

D

A ÂNI'XO AO GIN "y/

zqueoss

,r

I

\



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PRIFEITT,R{ }IL\ICIP,{L DE ITÀITI.'BÀ

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da especie, forem vítimas os seus
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda
que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

'1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à
execuÇão da(s) obra(s), originariamente ou vinculada por prevençáo, conexáo ou continência; e

1.4. 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, ezào pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

I . Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

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

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

1.3. é vedada a subcontrataçáo total das obras objeto deste Contrato;

1.3.1. a subcontratação parcial das obras só será admitida se previamente autorizada pela
Administraçáo da CONTRATANTE.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES

'1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotaçáo de Respo nsabi ade Técnica-
ART relativa a(s) obra(s) de construção de ponte(s) objeto da presente licitação, d
legislação vigente.

acordo com a

2. O responsável tecnico pela(s) obras de construção da(s) ponte(s) a serem des lvid s deve I
vínculo formal com a CONTF{ATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação d
da TOMADA DE PREÇOS no 001/2017-TP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO ACOMPANHAM ENTO E DA FISCALIZAÇ

m tatório
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1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da(s) obra(s) serão acompanhados e
fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros
para assisti-la e subsidiá-la de inÍormações pertinentes a essa atribuição, devendo:

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

í.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 das obras, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o especiflcado, 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(s) local(is) da(s) obra(s), durante a sua execução, 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do
responsável técnico, se não Íor 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(s) obra(s) de construção 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 DÉclMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

'.-, 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias
úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pe la CONTRATADA à
CONTRATANTE

2. O recebimento deÍinitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissáo designad autoridade

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITUR{ MUNICIPAL DE ITAITUBA

3. A(s) obra(s) somente serão considerada(s) concluída(s) e em condições de
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada
CONTRATANTE.

p

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequa
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93.

o máximo de
o objeto aos
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CLÁUSULA DÉGIMA SÉXTA. DA ATESTAçÃO DAS OBRAS

í. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas da(s) obra(s) de construÇão da(s) ponte(s)
objeto deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execução da(s) obra(s) dê construção da(s) ponte(s) objeto deste Contrato, mediante
a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2017 PÍojeto
1213.264820725.1.025 Construção, Ampliação e Recuperaçáo de Estradas Vicinais, Classificação
econômica 4.4.90.51.00 Obras e lnstalações.

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

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO

1 . Obedecido ao ptazo previsto no(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s) apresentado, a CONTRATADA
solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados; após apresentará nota fiscal/íatura da(s)
obra(s) executadas para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 22 (vinte e dois) dias
contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE.

í.1. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente resultantes da(s) medições aprovada pela
Íiscalização,

1.2. As medições seráo efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte.

1.2.1. mensalmente, em cumprimento ao(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s), quando
rz serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se a(s) obra(s)

efetivamente executadas e por ela aprovadas, tomando por base as especificações e os desenhos do(s)
projeto(s);

1 .2.2. seráo emitidos os Boletins de Medição da(s) obra(s) executada(s), em d s vias, que
deverão ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual Íicará com uma d vias;

1.2.3. as medições deveráo ser solicitadas pela CONTRATADA até o 30 (te
mês subsequente e a fiscalizaÇão terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.

1 .3. A critério da fiscalizaçáo e no exclusivo inte
feitas considerando-se os materiais e equipamentos

CONTRATANTE, as di
eci os e depositados no ca ro

Neste caso, o valor a ser levado em conta para ito de paga to sêrá o cu
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1.3.2. o BDI relativo aos matêriais e equipamentos, bem, ainda, a parcela da(s) obra(s) relativa
(s) à mão.de-obra e respectivo BDl, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e
instalação dos equipamentos.

1.4. As notas Ílscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, ate o dia 22 do mês subsequente ao da execução
da(s) obra(s), de forma a garantir o rêcolhimento das importàncias retidas relativas à conÍibuição
previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso l, artigo 30, da Lei no 8.212191.

1.4.1. no caso de as notas Íiscais/faturas serem emrtidas 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 pagamento mensal da(s) obra(s) somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei no 8.666/93, e veriÍicação
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:

2.1. registro da obra no CREA;

2.2. matrÍcula da obra no INSS; e

2.3. relação dos Empregados - RE.

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

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a mu sou
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidaçã qualquer
obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, co pensação
Íinanceira ou aplicaçáo de penalidade à CONTRATANTE

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeir

dente ao eÍetivo adimplemento 

f
pa a, se

corrido d
devida a

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a corre
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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2j

ROD. TRA\S.\}IAZo\ICA (I IÜ'Rt O To CI\ÀSIO \IT

1.3.1. entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na TOI\IADA
DE PREÇOS no 0O112017-fP, menos o BDI contratual; e

YI
I

(

) J



Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITT R{ }IT:\ICIPAL DE IT,{ITT 81

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

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

l= (T)U100) l= (6/100) l= 0,00016438

365 365

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 DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no arligo 65 da Lei no 8.666/93, desde que
haja interesse da AdminisÍação da CONTRATANTE, com a apresentaÇão das devidas justiÍicativas,
adequadas a este Contrato.

2.í. quando houver modiÍicação 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 de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licilaçôes.

CLÁUSULA VIGÉSIUA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DAS OBRAS

1. No interesse da AdminisÍação da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste ontrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 8.666/93.

sposto no artigo 65,

1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licita AS SA tmos ou
supressóes que se fizerem necessários, até o limite ora p'1'sto, calculado sobre o alor do; e

1 .2. nenhum acréscimo poderá exceder o lim estabelecido nesta cláusula;

1.3. nenhuma supressão poderá exceder 25
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2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:
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supressões resultantes do acordo celebrado entre as paÍes

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES

1. O atraso inlustificado na execução da(s) obra(s) ou o descumprimento das obrigações estabelecidas
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 oÍicialmente.

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 . adveíência;

2.2. multa de 10o/o (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 ate 2 (dois) anos;

2.4. decla,açáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admrnistração Pública enquanto
perdurarem os motivos dêterminantês da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo 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 antenor.

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

3.1. pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos dê engenharia, conforme disposto na
Cláusula Sexta;

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

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

3.4. pela recusa em substituir qualquer material d oso empregado na execu o da(s) obra(s)efeitu
não o (cinco) di Uque vier a ser rejeitado, caraclerizada se a substituição correr no prazo máximo de

no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeiçáo; e

3.5. pela recusa em refazer qualquer execução q ier a ser rejeitad{

I

ras

,t() GI\ {SlO \lt \

ase

2. Em caso de supressão da(s) obra(s), se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressáo, desde que regularmente comprovados.
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medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
Íiscalização, contado da data de rejeição.

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

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscriÇão
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no
CapÍtulo lV da Lei n.o 8.666/93.

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

6. As sançóes 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 de 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
80 da Lei n" 8.666/93.

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

2.í. 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, notiÍicando-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 licitaÇão, desde que haja
conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e

2.3. judicial, nos termos da legislaçáo vigente sobre a matéria.

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

cLÁUSULA vIGÉSIMA TERCEIRA . DAS coNSIDERAÇÕES ESPEcíFICAS

1 . As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes na specific s constantes
DE PREÇOS n'00112017-ÍP, serão resolvrdas pela CON

ROD. tR\\S\\t\ZO\t(',\ 0 to',Rt \

ndamentad

{o ct\ {slo \l

TOMA

í.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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2. Todos os trabalhos deverâo ser executados por mão-de-obra qualiÍicada, devendo a CONTRATADA
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a(s) obra(s) constante(s) nas
Especificações.

clÁusuLA vtcÉstua eulRtl - DA vtNcuLAÇÃo eo eotrll E Á pRoposrA DA CoNTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.o O0112017-fP, cuja realização
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.o 001/2017-TP, e aos
termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA . DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste I ento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas na Comarca d unicípio de ITA ITUBA, com exclusão de

2. E, para Íirmeza e valrdade do que foi pactuado, lav
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas

ITAITUBA-

PREF MU P DE ITAITUBA
J(MF) f,_l oool-77

CON

G R DE OLIVEIRA ER SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ 16.417 .557 t0001-62

CONTRATADA

Testemunhas

s previstor.no art. 102, lnciso l, alínea "d" da

mu aba

Julho de 17

S

e sen

4

n to em 3 (três) vias de igual
rid ao sinadas pelos representantesS

o

1 2

Õ
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3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente as obras programadas nas especiÍicaçóes, não
se admitindo modificaÇôes sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE.

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
Constituiçáo Federal.
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATADA(O).....: G R DE OLIVEIRA CHAVIER SERVIÇOS EIRELÍ ME

OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÂ CONSTRUÇÀO DE PONTES EM MADEIRA
DE LEI COM ESTACAS CRAVADAS NO INTEzuOR DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

VALORTOTAL.. RS 705.001,56 (setecentos e cinco mil, um reais e cinquenta e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2017 Projeto 1213.264820725.1.025 Construção, Ampliação e

Recuperação de Estradas Vicinais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento
4.4.90.51.99, no valor de R$ 705.001,56

VIGÊNCI4........ ...........: 26 de Julho de 2017 a 28 de Agosto de 2017

-DATA DA ASSINATURA.........: 26 de Julho de 2017

Fl!.

ROD. TRANSAMAZONICA C/ IO"RUA ANEXO AO GINASIO MUN

CONTRATO N'...........: 201 7 047 4

ORIGEM.....................: TOMADA DE PREÇOS N' 001/2017-TP
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CERTIDÃO Df, AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

\/ Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa

Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato n" 20170474 , firmado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA e G R DE OLIVEIRA CHAVIER SERVIÇOS EIRELI ME, referente ao processo

licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 1t2017 -T?

Julho de 2017

SIS ALVES
Licitação

Presidente

IT

FK

ROD. TRANSÀMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO MUN
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Homologo a Resoluç6o do CMSI N".02712017 de 02 de agosto de
2011.

Aú. 1"- - Esta Resohrçào entam em vigor na dâla de sua publicaçào,
re!ogsndo-se as disposiÇõcs em contrário.

JOSÁUS LIMÁ DE OLIVEIRÁ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilaituba-PA

IÁMÁX PRÁDO CUSTÓDIO
Secretário Municipal dê Sâúde de ltaitubàPA

Publicâdo por:
Jane Eire Silva Botelho

Códi go Identiíicâdor:D87887D0

FUNDO ML\ICIPAL DE ,{SSISTÊNCIÂ SOCIAI DE
ITAÍTUBA

AVISO DE LICI IÂÇÀO

PREGÁO PRESEIiCIAL N' 066/20I7-PP.
Objelivo: Aquisição de géneros alimenticios complementa:r para suprir
a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. Tipo: Menor
Preço por itcm. Data de AbeÍura: 1510812011. as 09;00h. -
Infonnações: DICOM, Fone: 093 981247305 Email:
licita2olT.itb@gmail.com, localizada ROD. TRANSAMAZONICA
C/ IfRUA ANEXO AO CINASIO MUNICIPAI-

Ilaitubâ-PA.

RONISON ÁG UIÁR HOLAND,I,
Pregoeiro

Püblicrdo por:
Clcane da Silva Santos

Código ldêDtincâdor:DE33648 I

]IÍU\ICIPIO DE ITÀITUBÀ
EXTRÁTO DE CONTRATOS

ORIGEM; Pregâo n' 050/2017-PP, objeto: Aquisiçâo de arame,

barra de ferro, cantooeiras. chapas. perfil, telha galvanizada e tubo
industrial pam suprir a demanda programada da Secretaria Municipal
de lnftaestrutura do Muoicipio de ltaituba: contrrtaDtei Plefeitura
Municipat de kâituba; contrâto n'r 2017M69. contrstada: L da C
Coreia EPP no valor tot{l: R$ 175.120,00; contraÍo n':20170,170,
contratada: Jade Engenharia LND e Comercio de Esruturas
Metálicas LTDA no vâlor total: R$ 694.977,00; vigência: 2l de
juJho de 2017 a 31 de dezembro de 2017; dat. da assiíatura: 2l de
ju)ho de 2017.

Publicado porl
Cleane da Silvâ Santos

Código ldentificador: l3DE73 lB

ORIGEM| Tomada dc PrcÇo n" 001/2017-TP; objeto: Contratação de
empresa parzr coNtruçào de pontes em madeira de lei com estacas

cmvadas no interior do Municipio de ltaituba; cootratante: PreÍêitura
Municipal de Itaitubal cotrtrato n't 201704741 cootrat.da: C R de

Oliveira Chaücr Serviços EIRELI ME no valor total: R$ 705.001,5ó;
vigência: 26 de julho de 2017 a 28 de agoslo de 2017; dâtâ dâ
assinatura: 26 dejuiho de 2017.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos

Código Identificadort62S 4Dl0i

M Ur' ICÍPIO DE I-f A.ITT,]BA
EXTRA'I'O DE CONTRATOS

ORJGEM; Tornada de Preço n" 002/2017-TP, objeto: Cortralaçâo d€

empreM para construção de uma ponle em madeira de lei com estacas
cmvadas no interior do Municipio de llaituba; coDtr.tantê: Prefeiturâ
Municipâl de ltâituba; contrato Ít"t 20170471; contratadâ: C R de

Olivcira Chavicr Serviços EIRELI ME no valor totsl: R$ 589.265,73;

iigêDciâ: 26 de julho de 2017 a 25 de outubro de 2017, dâta dr
âssinaturs: 26 dejulho de 2017.

Publicâdo poíi
Cleane da Silva Santos

Código IdeDtiÍicâdor:D9E7 I 2Dl

MU\ICtPIO DE ITAI'TUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRÁTO DE CONTRATOS
ORIGEMi Pregão n" 049/2017-PP, objeto: Aquisiçàô de piçana pâra
âlender a demanda do prcg€ma da Secretaria Municipal de
IDÍi.aestutura; conlriltâítc: PÍêfeiturâ Municipal de ltaitubai
contrato no: 20170.168; contrrtâda: G R dc Oliveira Chavier
Serviços EIRELI ME no vâloÍ totâl: R$ 2.700.000,00; úgência: l9
de julho de 2017 a 3l de dezembrc de 2017; dite da âssinâtura 19

dejuJho de 2017.
Publicxdo por:

Cleane da Silva Sanlos

Código ldedtifi cador|D288y'.287

CÀBI\ETE DO PREFEITO
DI,CREI O \" O.íI, DE 3I Dtr JI,LHO DE 2017.

RECULAMENTA AS RECRAS E
PROCEDIMENTOS DO REGIME JURÍDICO DÂS
PARCERIAS CELEBRADAS NO ÂMBITO DA
ADMNISTRAÇÀO PÚBLICA DIRETA E

INDIRETA DO MI,NICIPIO DE MAXÁBA. NOS
TERMOS DA I-EI FEDERAL N" I3.O I9, DE 3I DE
JI;LHO DE 2014. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefelto Müniclprl de Marsbá, Eslado do Pará, no uso das

atribuições legais colferidas pela Lei Orgânica do Municipio de

Marabá.
Considerrndo o que disÊe a Lei FedeÍal n' I 3.01 9, dc 3 I dc julho de
2014, que determina as regras e procedimentos adotados referÊnte às

parcerias celebradas no âmbito federal;
Cousideraldo a necessidade de regulamentar as regrali e
procedimentos do regime jurldico das parcerias celebradas no âmbito
mLrnicipal.
DECRETÀ:
Ârt. 1". Fica regulamentada a aplicação da l-ei Federal n' 13.019, de
31 de julho de 2014, no âmbito da Administràçâo Públicâ Direta e

Tndireta do Município de Marabá.

CAPiTULO I
DISPOSIÇóES INICLA.I§
Aú. 2". As parcerias celebradas enhe a Administraçâo Pública
Municipal e as organizâções da Sociedade Civil (oSC) teÉo por
objeto â execução de atividàdes ou projetos e selão formalizadas por
meio de:
I - Termo dc Fomento ou Termo dc Colaborôção, quando houvcr
transferência de recurso fr nanceirol
ll - Acordo de Cooperação, quzLndo a parceriâ Dâo envoher a

transferência de Íecuso hnanceiro.

§ l" O Termo de fomeDto será adotado para â consecuçâo de planos
de trabalhos cuja concepçâo seja das oÍganüações da sociedade civil,
com o objerivo de incentivar projetos por elas criados ou
desenvolvidos.

§ 2'O Termo de Colaboraçâo serâ âdotado para a consecução de
planos de tmbalho cuja concepção seja da Administração Municipal.
com o objetivo de executaÍ projetos ou ati\idades por ela cÍiados ou
desmvolvidos.
Art, 3'. A Admirústração Muoicipal adotâÍá procedimentos pâra
orientar e facilitaÍ a realização de parcerias e estabelec€rá. sempre que
possivel, critéÍios parâ deÍiui objetos, metas, custos e indicadores de
avaliaçào de Íesultados.

twrv.diariomuúcipal.com-br/lamep
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