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Por este instrumento contratual: de u-n laac 3 :
BREVES/PA, pessoa jurídica de direltc, súb:ico intef
n' 04.317.145/0001-71, sediada na R.ia ;)fique d Ca:
Cidade de Breves/PA, nesse ato representada ocií :.
WALTER GOMES CARNEIRO, brasileiro, c:!fado, pol
identidade n' 2399178, expedido peia SSn,?A, 1;-:::.-
185.075.572-87, residente e domiciliado na Cel. í..oul'el'!;
Centro, na cidade de Breves/PA, üo!-av3n.:e de
CONTRATANTE, e de outro lado a er:1.3:::ê l N ;E C
CNPJ/MF sob o n' 03.290.690/000i-5g, csln ssü= :';:
PSG Primeiro de Maio n' 65. bairro C nti-o. f=esle ::!s
NASCIMENTO DE OLIVEIRA. solteiro, oíasli lfo poi-:acc
RG n' 1348751 SSPI'PA, inscrito no Cl:-'/í-.'l= süb c;

simplesmente denorrlinada como COMI'l?.q'r.âD.Ê,, iÊ 'r:
presente CONTRA.TO ADMiNÉSTRATl*.'C LüE EXECJ;.
decorrente da licitação rr;odaiidade CO:Xt';TE i\.: JS
fundamento na Lei n' 8.666/93 e suas al:e.anões: í.-=ü..ila

0

:\l,qlR.à l\lii.JiWiCll ;$.L DE
;ci'i':a :l.: C?ql0J/h/IF scb 3
;s '': '1 ;1: '1 0 C;e!"lt:'ü

u IDI'e:1;3 :n'!e, ve!''.saído
kcoi' dc .;:iOCLiirein
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especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
CARACTERÍSTICOS

D0 3BJET= E = !...Ef,qEl**l' '(.)S

1.1. EXECUÇÃO DAS OBRAS [,: R]:rCR8,'1,a.
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNgCã?AL DE B
obedecer ao descritivo dos serviços/piariilha orçarfer;i
financeiro, com o fornecimento de mate-'l=lE. i-. l14-.l;':..i, :
mão de obra e tudo o mais que se fize- r.ecessá lc í:;a
tudo de conformidade com os requisitos oíe..lsíos e ;-xle
001 /201 7-CV/CPL/CMB .

Í

3,\::'.z.,;,qO l)P.S
Â, ::il...ie dü\.:r'cl'á

=:-c .':ül; .ar.la flslcc
3 i3 =t 'ec i': {)s

.'"{ ;'' - -= ' :ricos
= 3h' /I''E I'QO

C LAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 . O valor global do presente CONTA.,\':'e:- é de
e quatro míl, setenta e três reais e sete.-::. t seis c 3n '; = 'JÜ $

CNPJ 04.317.].45/0001-71 - Rua Duque de Ca l:$ .C-(l= i' t
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2.2. O referido valor será atendido, rn presente exe!'cicio:
dotação:

01001 .01 .031.0001 .2.002 - Manutenção da ='regra

4.4.90.51 .00 - Obras e Instalações

2.3. Os preços contratados terão seus vala;'es fixados e
reajustes em prazo inferior a 12 (doze) meses cla ','igêncla cc
da legislação vigente

:0S 'Eej rl'nOS

CLÁUSULA TERCEIRA DA GARANTIA COi\iTRA]'U/\l

3.1. Constitui-se garantia para o curnp;'lm rito üa= o=!iç;=
importância de R$ 7.203,69 (sete mil, duzentos e :fês ;'e2.s
centavos), depositada na Tesouraria da Câfí'tara )\;lc,]r:lc;l:3a; ::
forma de dinheiro, havendo ainda, se fcr o caso, a ;i'eí;i:!=Ê:c. .]
conforme exigido no artigo 48, incisa li, parágrafc; 2':
com a redação que Ihe foi dada pela Lei n' 9.648/98.

S !$$eJ"\'Ía e j'13'*::'C:

'e:...,e;s./F'g:., scb a

e' 8.e8€,''93

3.2. Se por qualquer razão, durante 3 execLição
prorrogação do prazo de validade da ga.-antla d.s . xe
CONTRATADA ficará obrigada a providei-icl:.- a .-si'.::-'=çà
e condições originariamente aprovados l:e]a CONA' XA.'p;f-i

.-';l

R aos 'Ee:'il) os

3.3. A garantia de execução do CON"R-\'íG, ou SE;ü sa!
será devolvida à Contratada após c cüinprlr'.solo
contratuais por ela assumidas.

$e :lcE. /ei-

'!gaÇos$

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 . O prazo de execução da obra objeto deste CCi'
dias, devendo a CONTRATADA segui' ;iCcfcsaí'.ei'
a distribuição destes apresentada na c'o:'og:a.na físico-fin:
temporal se iniciará pela data de assinar.!:'= dc f=!'-ni:,e.-ite It';s:

'R.É.'i'.=, se'á ae 53 {cli-,qual-;a

:;e rs, :.]jü =:- ;'.:ache:'n
...J

':

4.2. Eventuais atrasos no cumprimento das iaisat l3 evlg ::
financeiro devem ser expressamente jusíll;icsc:os pc'j'= :'1=é; :: C=1'<rlRÉ.' .N

4.3. Poderá haver a antecipação
autorizados peia CONTRATA.NTE

4.4. No caso de redução ou acréscimo ;s se;\içc=
prorrogação do prazo contratual. deniíc ]o$ 11!'n

disposto no art. 57, $ 1', incisos l a vi, c= 1.ei FeQeía

=à :'l '=
'-'L= =-

..3. ;-- E :5 :i./a i':CO -Se
n' :. 36 :.''93

CLÁUSULA QUINTA -- DAS CONDIÇÕ:lS E)E PAGA.:''.4::.x

CNPJ 04.317.145/000].-7]. - Rua i:;l,ique de C xi .91:1; - {': :
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5.1. Os pagamentos serão efetuac:-:s
Breves/PA, quinzenalmente, em até C3 clr:c,s) alas úteis ap
Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, c;.is se da;'á cleocis
Fiscalização da CONTRATANTE de caa:: u.'":a das e:al:a :;
apresentação do relatório de medição.

e..;.'=Êa àa Na:a
al:; ro'vagão pela

s, :T:ecianie a\q.pl

5.2. Ao se constatarem erros ou rasiira:: i'a Nota l:lEGal/Fale;

pela CONTRATADA, não ocorrerá o !=c,rr' sponcer;te p:;Ü:i':'ce:
efetuadas as devidas correções.

..'"- .c= aoi'ese nta d a

5.3. Quando da realização do pagameí':c, se
descontos, sem obrigatoriedade de pré'iio :!-.riso

]e :- ,'=a c:s 'ão

1 - de eventuais multas

11 do imposto sobre serviço de qualquer naturez

111 do imposto sobre a renda devida na íor;!e subi'c o csje:o :c.

5.4. O atraso no pagamento por parte a:. CON'ü'R.a.'',Ki'ü'.':
de juros compensatórios à fração de 0,33B'o ao dia sopre o .=

l.''\a. ;''. acíe$ci ri '!cÍ'

cela de*/ida

CLÁUSULA SEXTA nA riqn4 i 17Ana n' -x'- ' v

6.1. A CONTRATANTE exercerá ;iscalizaçâc
contratados, por intermédio de profissiüraã =a"-ac1;;
poderes para, dentre outros, fazei' i-ec=r:';P:!daç(
medições e notificar a CONTRATADA. ::-:: c=sc. d
conformidade na execução dos serviços cu :la obíê.

U

vÜ:'l'l'lC8: aC1 (:1 :

6.2. O exercício da fiscalização dos sefviçcs peia =O-ã
alguma eximirá a CONTRATADA de suas :=soonsat
legais.

clüóíesc
o i'

CLÁUSULA SETIMA DA EXECUÇÃO 5ü OBJ ETO

7.1 . O serviço, objeto deste CONTRATA, s=íá pies:adi s
indireta de empreitada por preço globo:l ::3-:r3i-;ic $.::.' =.
com as especificações integrantes da ;;3'i:. CShi-.,'l''E \l:
(descritivo dos serviços/planilha oíçame!-!tÉ-rla. =.-al: gr="
observando as normas da Associação B;asl,s::-a cle ;.1.:- ;].1

b

.q

d .s e:(ecucãc.
cü tifo :-n idade
=\.;';/C PL .'C l\./IB

l 'r' .+: .''' ."'-

7.2. Os serviços efetlvamente executados se'ão CLjr.Z.::'.::
Fiscalização da CONTRATANTE e: se a:Citas,
medição, que deverá ser assinado
Responsável peia obra.

.lfe.'Ecos pela
'.3ia'íoric .=e

©
rCer: Cr i)-/CNPJ 04.3]-7.145/000].-7]. - Rua DuqLle de C;
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7.3. Em caso de divergência qu;.'i:o ac relatório de
CONTRATADA declarar, por escrit(..
discordâncias e objeções que entender =s'ilE-:entes, para ruc
CONTRATANTE.

>'+: B
'c; :'ír a ee

=cJ í-:; .- n ei='U \rb-- b l-' \..' EÇ-4

7.4. Se procedente o reclamado, a difeíeníça coríespc'í:den e
pela CONTRATADA na medição seguinte, não cc.:':flguf .::
pagamento.

-8!"É: s ! !"e:3eb

) :::c atraso de

7.5. O relatório de medição soH'lente será 3f:cãNlrihdc-n a
após dirimidas todas as divergências po:'üeniura a;,ci\E3=Ja:; e
inexistência de atrasos ou multas pendem-tes

'Ê o 2ê:n'er'=c

7.6. Os serviços, ou suas parcelas, entrei:.ies
especificações, contendo vícios, defel:os, iElcor!::;!:s
condições propostas, deverão ser objet.3s d :evisã.ü .==-.

dias corridos contados a partir da con':t,]!-!lca;ão folia l3e:

qualquer ónus adicional para esta

pesa == .'= o

Ç.4 t,J ('.

H,'v1../\.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇC=S =.a.S C'ÂRT.:S

8. 1 . Caberá à CONTRATADA

1 - executar as obras de reforma e aa:3iaçãc ci::

Municipal de Breves/PA, inclusive fornece:'t.Jc mata:-ia
apetrechos, mão de obra e tudo o mais ot.!e se fizer
serviços, tudo de rigorosa conformidade c.s"=
Carta Convite e neste instrumento

"'' .â n' :i I'a.} \.# ' .-'.

iF :. n:e :llcs
ílecessar':c.

."- .'

#H.l-h .»'-

contratual

11 - responder integralmente pelas obrigações cor;t
Lei 8.666/931

111 - apresentar, quando do início da o;'estação dos se:v
mínimos necessários para completa execução do cbjeto !lcl:

IV - responder, no prazo máximo de 5
Engenheiro Fiscal nos termos da ciáusü:la 6.': . ces;

(ci.'co) dias cc-í:'lJ:.s

V - manter os funcionários, na execução dos serviços
portando crachás de identificação e ii=iilzar:do os c(
de proteção individual

-n lzacl csde \.,' icl H
'l'es):=c'!e'~':es ec

VI - desvincular da obra, no prazo de 2ã {vlnt c;ê

ou operãno cujo serviço não esteja a =onlerlto
Fiscalização da CONTRATANTES

;c;!- ?u;aclct-:á)-lcU
=a=Q }'C1 ;: ;c" H X

CNPJ 04.317.145/0001-71 - Rua Duque c: e I'i 'c i" 3
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Vll - obedecer ao constante na CL'; co.' tapas s.as ai:c
Portaria n' 3.214, de 08/06/78, do Minlü:éílc c:o T)aba l-:o

D.3!'n CO

Vlll - adotar medidas preventivas, prega...ç3as e c.,!id:!dos .c-.cte!":!es
acidentes de trabalho, danos materiais ú oessoals, a seus c.=«:í

bem como todas as medidas relativas ac seco'o '=cí't;'a :als c ;:í.-.i
responsável pelos danos que advlrem d= $i,.: i:'nlssillo

.ri:s 3 a Eei'ceifas
Ip JF'A; ') n ,\

IX - responder por todos os ónus e ol)É'lgações cc;-==er;'!3rlEes : ieglslaçg.o fIsGa
civil, tributária, trabalhista e previdenclária, oen-. como po, .üüa as esposas
decorrentes da execução do CONTR.ATEI

X - manter durante a execução do CONVIR,qTO toda
apresentadas no processo licitatóriol

XI - manter, na direção dos serviços; reoreseí'ianic OI.. p.'e3rlstc;
idóneo que a represente irltegralmente er:l todos os seus aios

Xll - comunicar, de imediato, à COblTIRAVANT= eve-n.
relevantes, que possam vir a afetar o obletü do Í)res:s -.te :O:\

actefístlc

Xlll - responder pela qualidade, ccí!-eção e po={.Jaula:c.: c;ci
constituem objeto do presente CONTRATO, obrlgaricic-se = :-ef
sanear aqueles que não ofereçam boa c iaiidade ou 'lãc satl::=c::
exigidas.

SeR''!ç0 $ .=e

!ier, col'rugir

8.2. Caberá à CONTRATANTE o paçaífenio ac ?i'ec=
fixados neste CONTRATO, sob per;a d=, e!-n c:sc
adimplemento da obrigação, sujeitar-süa ac paga:alem,to
termos da cláusula 5.4, sem prejuízo c=c, disi30sto ''.c'; ar
8 .666/93 .

d.
á'1"

b....! t..# i...#

:as :e!-; odes

N .-

b '-

C LAUSULA NONA DO RECEBiMEN'íC :.)C. C)B.... :l

9.1 . Quando concluídos os serviços, a CC-.!'"'RA'ín.:).',
Termo de Recebimento Provisório da oi:ra, o aua sü,á
(dez) dias corridos da data do requerlí-ner=EO, aloós u'Isto!'la 3
os serviços foram executados canforn:e )aciuad e se s:
condições.

':ia=cí:cãc c;('.c.

1= ..í1'3=i<3 3E' !T !:{. iq' (=;' 't

ccÍ";s':a'tacão C's que
!": 'l' ''Ê! :ai".l Dcd i s

9.2. Efetuado o recebimento provisór;o, a ob:'=
durante 90 (noventa) dias corridos, :8RJun .]de !le::sTe .3íazc
deverá executar, sob sua responsabillCa=.e e exÍ)Brisas
fizerem necessários.

.Ja Í-' '- ='y ê: r} e .:e
'\. .-P'.

?-:'FRA:'ÀC;,4

'etllê. ÍC'S G tjC...

)se í\,' =ç; = -'

CNPJ 04.317.145/0001-71 - Rua Duque de r::...l y ].C: -Cel: '! í
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9.3. Findado o prazo acima citado, s=íá efe{ a(i:
CONTRATANTE e, comprovado o cimo;lí! ente de todas as
será lavrado o Termo de Recebimento Defi l lvo

./\ ge ;'"':c ;c n 'En'tu a

C LAUSULA DECIMA DOS DOCUME:NÃOS AIDLICA.\./=lS

lO.l . Integram o presente CONTRATO, como se aa :i ::'a!':sç
seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido = a-.): .:'e :;s paf'=es

1 - Edital da Licitação e seus Anexos;

11 Proposta datada de (data da propor:a)

111 Nota de Empenho(número do empenrlo) emitida -Í' {cã =e erf:lesão)

C LAUSULA DECIMA PRIMEIRA SANÇÕES ADlvlilq IS' i'lRA.T

,.3 :i/ê'l'lf:C=i '10:g

.';: .?.-.:õ cl a us"=e1"l'1 :3

P i'é' fia
'os Ê

Fi: ,X'r a: = ,â= :]

\..: c;

3 \ .al:' S S Í'L'iCL3S não

~r .rr n -l 'Ja q=.- '+ - J Jlh/ : lq.e 'b.Á . ; bn

U

e iÍi1 13€;alr:'lefli

-] lstísÇãcH

ê'eS Sala .í ;inJ J -Si3
;,'\. ,P+= }.../ 'b./

í'. f'' ]'\\

l l .l Ocorrendo inadimplemento injustificado ;l= execicã:
de serviços executados em desacordo cs:l-i c espt Iflc c
quaisquer outras ações ou omissões que ir.lpllquer! em a
estará a CONTRATADA sujeita às segui.ates peí'alia:
defesa, de conformidade com os artigos 86 e 87 3 pa:'á;
8.666/93:

Q

1 - pela inexecução total ou parcial do \3$g'RAT
esta incorrera em mansões de advertênc:a. e':l con
Federal n' 8.666/931

11 - multa correspondente a 30% (trinta po:' ce:':ta) s :fe
executados;

111 - multa de mora, calculada por dla ce a:"asG := obílÉ;!=

proporção de 1% (um por cento) da obrigação ina Ir.lplsn=
(trinta) dias;

IV - suspensão temporária de participar 3rí: licitar:;ãi
com a Administração Pública, poí até 02 J ls: pus;

) c:e coííÍíât&

V - declaração de inidoneidade para lia!=r o ! co."!:nj
Públicas

VI - rescisão contratual, independente ãe prévia :-l=t:.;.:;
CONTRATANTE o direito de pleitea ludlcialil':e';!e e,:-e:
decorrentes da inadimplêncía do CON'i'=R.,XTC 3r i.,3.:':c

1 1.2. A aplicação de uma das penalidades aclí'':a pies
por porventura venha a CONTRATADA 2 sofre!'

CNPJ 04.317.145/000].-7]. - Rua DIJqcle de Ci S ].31C:-.t.
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11.3. As penalidades previstas neste CON'inATO :'âs
quando ficar comprovada a ocorrência de s.ltüações c:ie se
jurídico de força maior ou caso fortuito.

3

sal\.,c:

.ICi :CI'lC3iii3

C LAUSULA DECIMA SEGUNDA RESCIS,a:O COíqrlRP.'riJA.

12.1. Este CONTRATO poderá ser resclnãido oeia oco"réi
hipóteses previstas nos artigos 77 a 80
especialmente o seguinte:

=c i"=si ] 3i'= nele
oua,qüe; das

Q

1 - a rescisão poderá se dar de modo uniiaEeral o : a! !lgá/cl =onforn'e decorra de
inadimplemento das partes ou conveniê:nela obra 3 ;3\l'n.-* '.!\>,'':, 'esperadas
suas consequências legais, nos moldes cites aít. 79 s 3C az: L=. 8.66:.93

11 - o não cumprimento de qualquer uma das ciál
prazos ou projetos;

:l)eclficações

111 - o cumprimento irregular de quaisqLJer ciáusuias cc:ltral:3als, 3s"u3c
prazos ou projetos;

IV - a lentidão no seu cumprimento, le'.fa=dc a CON'i'R.í.
impossibilidade da execução dos serviços estlpulaclcsl

'x a considerar

V o atraso injustificado no início das obras

VI - a subcontratação total ou parCja5 do $el
CONTRATADA com outrem, a cessão ou
a fusão, cisão ou incorporação, que r'ão serão êlid-

CONTRATO;

octeto ,SOCFaça0
t:'ansfe''êl'ida. t='i: : =.,; sa .':.;i:àl

Vll - a decretação de falência ou a instaulração de
qualquer de seus sóciosl

r:sol'ütê."icl;. da c ;l:r: aoa oi.: de

Vlll - a dissolução da sociedade

IX - a alteração social ou a modificação da fi:'-alidade oi

que prejudique a execução do CONTRA.TO
s'!:'t ti,i.'ê. el'ilPÍeSa

X - razões de interesse público, de alta fole',âí'cl:= 3 =

justificadas e determinadas peia máxim: aüioíldai dlnlnls:
processo administrativo a que se refere o C3NVRÂ.';'3

=:; '=1':ecl:'r: n'lc
= exalta(ias nü

C LAUSULA DECIMA I'ERCEIRA DAS DiSPOSJÇ:3ES G R.\;S

13.1. A CONTRATADA se obriga à exectiçâs i'.Eeg:"ai doE

CONTRATO, pelo preço e nas condições oferecidas, :-:ã:
qualquer ressarcimento pOr despesas decorrer;tes a';
previstos em sua proposta, que' seja pc ' erro oü o:'.Ilesa

oi:ile:c deste
dc ç:.. direi'!c â
Sei'V'lçG$ ;'1ã03 .1S':GS

CNPJ 04.317.145/0001-71 Rua Duque de Caxlas ly
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13.2. O presente CONTRATO entrará .2n' -..lgor ]a r] [a ae sua
sua eficácia condicionada à publicação ::;l=:al deste t'e:'n:c

CLÁUSULA DECIMA QUARTA DO FO!?

14.1. Fica eleito o foro da Comarca ::.e 5r?'..,es/=.a

qualquer outro, por mais privilegiado que :eja; pa:
decorrentes deste CONTRATO ou sua execução.

E, por estarem justas e contratadas: :,s:;lía''.a o Í)ésse;
vias de igual forma, teor e conteúdo i:a .,',:=:e'!ç= c-! :.: ''' }"' cl c

N
i'il aí'ç

LTE

CREMAR NASC 3;.i\:j/:ll:q \

Testemunhas

l

RG

2

RG:

CNPJ 04.317.145/0001-71 - Rua Duque de {


