
PR EFE 1Tl0RA DE Setor de 

MELGAÇO Licitações e Contratos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2018.0103.0910/SELIC-PMM 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° TP-002/2018-SELIC/PMM 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
N°: CPSE-002/20 18-TP-SELIC-PMM-SEMED 

CO:\ITRATANTE: MU lCÍPlO DE MELGAÇO, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. Pessoa Ju rídica ele Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
O-L876.470/000I-74, loca li zada na Av. Senador Lemos, n° 213, Bairro: Centro, 
Mclgaço/PA. CEP: 68.490-000. neste ato representada pelo Exm0 Sr. JOS É DELCICLEY 
P.t\l'llECO VIEGAS. brasi leiro. solteiro. agente político -Prefe ito, portador do RG n°: 
~6g~03.3 PC/PA. inscrito (a) no CPF/MF sob o n°: 912.201.832-34, 
n.:sidcntc e domiciliado nu Rua Santos Dumont, próximo ao Canto Amazônico, Miritiza l. 
l'v1el g.aço/PA. CEP: 68.400-000 e pelo r. EDER VAZ FERREIRA, bras il eiro. solteiro, 
agen te polít ico -secretário ele Educação. po rtador do RG n°: 5422336 PC/PA, inscrito 
(a) no CPF/MF sob o n°: 858.331.692-91. 

CONTRATADO: JESUS DE N C CORREA COMERCIO E SERVlCOS ElRELI -
f\1L. Pessoa .Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°: 
05.904.945/0001-5 1. local izada na Trave sa Capitão Assis, n° 239A, Bairro: Centro. 
l~n:' cs/P.t\.. CEP: 68.800-000. neste ato representada pelo Sr JESUS DE NAZARENO 
( \R VAL HO CORRÊA. brasileiro. so lteiro, empresário, portado r do RG n°: 2959484-
h li PA. inscrito (a) no CPFIMF sob o n°: 570.205.582-91, res idente e domici liado na 
. \' cnida Rio Branco. -+ 55 - Ccntru. Breves/PA, CEP: 68.800-000. 

LOCAL: Lavrado e assinado aos 05 de fevereiro de 2018, na Sede da Prefeitura 
f\lunic ipal de Melgaço. localizada na Av. Senador Lemos, 213- Centro- Melgaço/PA
CLP: 68.490-000 . 
. h ;wrte.\ ucinw identijicudm 12111. ell/re si. justo e acertado o presente Contrato de 
J>HLST>J(..IO DE SERI'I('OS DF E.\'GENHARJA, realizado através de processo de 
n ).\/.- ID.-1 DE PREÇ'O.'.'. comfúmlumento no,\,, 2" do art. 22 da Lei n" R.666/93, ele alínea 
·h· do inciso I do art. 13. do Le' Federal n" R.666/93, que se regerá pelas cláusulas 
.\eguime.\ e pelos condiç·cies descrdos no presente. 

1- CLÁUSlLA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto dest~ Conrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DE ENGENHARIA PAR.\, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DA EXEOJÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉD IO DESTINADO À SEMED, LOCALIZADO 
NA RUA 12 DE OliTU~RO, S/N, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 
MELGAÇO/PA, de acor.lo com as especificações constantes do Anexo l do Edital, 
cum as condições pre\ istts nt:::.te contrato e na Proposta de Preços apresentada pela 
CONTRATADA. 

~ \ 0 É vedada a subcornatação parcial do objeto, a associação da contratada com 
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outrem. a cessão ou t ran s t"e r~nc i a . total ou parcial do contrato. bem como a fusão , 
cisão ou incorporação da contratada. não se responsabilizando o contratante por 
nenhum compromisso assumido por aque la com terceiros. 

~ :2° 1\ CONT RA TAOA ticarú obrigada a ace itar, nas mesmas condições contratuais. 
acrésc imo ou supressões que e ti zerem no objeto, de até 25% do valor inicial 
atual izado do contrato. na forma dos~ 1° e 2° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

" .l '' ,\::.supressões poderão s~r superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo 
ent re os contratantes. 

~ -+ " Os scn·iço ob,i cto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade 
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da 
CONTRATA DA. sob a in te ira responsabi lidade funcional e operacional desta. 
mediante vínculo de ~ ubordinaçào dos trabalhadores para com a empresa contratada, 
sobre os quai manterá estrito e exclusivo controle. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2. 1 O presente Contr~1 to é oriundo de Licitação realizada na modalidade 
Tomada de Preços n'' TP-00:2/:20 18-SELIC/PMM e tem sua fundamentação na Lei 
I ederal n° 8.666 de 21 de ,iunho de 1993. e suas alterações posteriores, 
110 ~OLOGADO pe lo L:::-;m" Sr. Prefeito Municipal de Melgaço. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 () 'a lor global do pre~c:ntc Contrato é de R$ 243.000,54 (duzentos quarenta e três mil 
rea is. c cinquenta e quatro centa\'os) . e será pago em cronograma de medições após a 
publicação na imprensa o lic ial do município. 

3.2 . \s medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a 
liscali Laçào dos sen iços executados e entregues junto a Contratante. Todas as 
medições devem ser acompanhadas de laudo do Engenheiro fiscal da 
CONTRAI ANTE. sem o qual não se efetuará o pagamento. 

3.3 O pagam nto da med ição se rá em duas parcelas, a primeira com 40% (quarenta por 
cento) dos serviços reali zados conl'orme laudo e a última com 100% (cem por cento) 
do scn ·iços realizados na obra. 

3A \..) uando o praLO ele c\ccuçàu for até 30 (trinta) dias o pagamento será em uma única 
mcdi çào. a se r solicitada no ma:-; imo no último dia de expiração do prazo de execução 
da obra. 

3.5 A CONTRATA DA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia 
da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do 
pagamento: 

3.5.1 R~colhimento da~ contri b.1i çõcs devidas ao I SS (parte do empregador e parte do 
empregado). relati\'as aos empregados envolvidos na execução do objeto deste 
instrumento; 

3.5.2 Recolhimento do FGTS. relati\ O aos empregados referidos na alínea superior; 
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~-~- - ( ompro\ ante de recol hi mento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 
(' Inte) dias a part ir do recolh imento destes encargos . 

. U, , U J\ TR.\ I".A DA de\ crú apresenta r juntamente com cada medição relatório mensal 
·:l hrL· "egurança e medicina do lrabalho na obra/frente de serviço, indicando, se for o 
c~1 so. os acidentes ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações 
t\:ali;:adas pela Delegac ia Regi onal do Trabalho e resultados destas, bem como as 
111s pcçôes de iniciati\ a da própri a CONTRATADA. 

J . ..., ! l pagamento de cada t'<Jtura de penderá da apresentação dos documentos e quitações 
.te 1m~1 re!'cridos. 

J .S ' ) pagamento dos sen iços scrú cktuado pela CONTRATANTE, após devidamente 
~ .:n il icados pela iisc~lii Lação do Lngcnheiro da CO TRATANTE, ficando a mesma 
, ._ .., pon s~m . .:l em verilica r (1 n:colhimento de todos os encargos at inentes às medições, 
., ~_· m tal compro\·açào não pode ser cktuado o pagamento. 

3.Y l.m hipótese nenhuma a última parcela · deverá ser paga sem a emissão de laudo 
tcc ni co rornecido pelo Lngenhe iro representante da CONTRATANTE, ou designado 
JX1r esta. desde que não seja o Lngenheiro responsável pela obra ou que tenha vínculo 
co m a Fi rma C'ontratada. 

3. 1 O O pra1.0 de pag<.unentu das !'aturas única ou parceladas. conforme o caso, será 
J ..: att: ll lO (décimtll dia út il após laudo técnico de aprovação pela Fiscalização da 
' U:\ I RAI ANTE da:, parec ias . 

• 1.1, .\solicitação de liberação da última parcela deverá ocorrer, no máximo no 
uit imu dia de cxpiraçi:to do pran de execução da obra, sob pena de receber o referido 
1 ~<.tgumc nto com atrasn sem ônus para a CONTRATA TE. 

CLÁUSLILA QUARTA- DA CAUÇÃO 

-tI I .m qualquer desembolso contratual. o órgão efetuará retenção de 5% (c inco por 
n: nttl 1 ·obre o monta11te da obrwscrv iço a se r realizada. 

-L:! ( >s \~ti ores das retenções serão devo lvidos a CONTRATADA. após o Termo de 
Recebimento De1~niti \ o da obra. no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias do referido 
li .. 'I'Int1. sem reaj ustes. 

CLÁUSULA .QUINTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS 

S.l u s recursos rinancei ros de que trata a Cláusula Segunda correrão por conta da 
'>l.?guinte dotação orçamcntánu: 20 - Fundo Municipal de Educação- Unidade: 06 -
"lecreta ri a Municipal de l ~ duca(,:ào- SEMED - 12.36 1.0038. 1-018 - Construção. 
Reforma c ou Ampliação de Unidades Esco lares - Elemento da Despesa 
L..J. .lJ0 .5 l .OO.!JO Obras c Instalações. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZ9 DE EXECUÇÃO 

ü. i t 1 pra/o para ~xecuçàu dos S1..'I' iços aqui pactuados será de 180 (cento e oitenta) dias, 
uH1lados a parti r da data da cmis ào da Ordem de Serviço. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1 < > pr~vo de \ igênci a deste termo sen1 de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua 
publicaçtio no Quadrl1 de/\\ isos da PMM. 
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CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇO 

S. I . \ CONTRJ\TANTE somente poderá receber a obra/serviço da CONTRATADA, 
quutlllo da apresentação de documento do TERMO DE RECEBIMENTO 
DL FI N!l!VO DA OBRA/SERVIÇO que deverá estar devidamente assinado pelo 
: .::.; punsú\·el técnico da obra c pel o Engenheiro Fiscal, pelas partes, emitindo para tal 
1m C crtificado de J\ceitaçãtl da Obra/Serviço da CONTRATADA. Sendo que tal 
! LR!\ 10 DL RECEBIM ENTO DEFIN ITIVO DA OBRA/SERVIÇO será emitido em 
nc .\() (trinw) dias contados du med ição final, período este ele observação ou vistoria 
que curnpro\'e a adequação do objeto aos termos contratuais. observando a legislação 
nac ional vigen te. 

X . .!<> fLRMO DE RECLI3!M EN I O DEFINITIVO DA OBRA/SERVIÇO só poderá ser 
L' mitido mediante apresentação ela baixa da obra no CREA e no INSS. 

S .. '. \ CONTRATANTE no prazu de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento do 
C'crtil'icado de Aceitação da Obra. ou seja. TERMO DE RECEBIMENTO 
DlFI NITIVO DA OBRA/SL:RVIÇOS pode acionar a CONTRATADA com relação 
~~ de!C itos decorrente::, dos sen·iços realizados. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

'J. i ( ·ompete ao CONTRATANTE: 

9.1.1 Ele tuar o pagamento a CONTRATADA, na forma estipulada na Cláusula 
Segunda: 

9.1.2 f azer vi storia nos serviços ora contratados, através de pessoas por ela indicadas e 
com comunicação prévia a CONTRATADA; 

9.1.3 Liberar a caução -+5 (quarenta e cinco) dias após a liberação da última parcela, se 
a obra não apresentar problemas: 

lJ . i A Pagar os serviços impugnados somente depois de refeitos pela CONTRATADA; 

'J.I.5 l:.x ped ir laudo técnico de cada parcela, onde expresse com clareza o percentual 
dos serviços reali ;.ados. 

9.2l' umpcte à CONTRATADA : 
9.2.1 Executar c entregar a obn.1. de acordo com as especificações contidas na proposta 

c no objeto desta Contrato. dentro do prazo na Cláusula Sexta; 

9.2.2 1:ornecer os equipamentos e serv iços necessários e adequados para a execução da 
obra: 

lJ.2 .. ~ R~ lazer os serviçu:> qu~ ll.m1m impugnados pela Fiscalização. sem despesa alguma 
para a CONTRAI .ANTI~: : 

9.2.-l Responsabi li zar-se por quai squer danos ou prejuízos causados por seus 
empregado ao Patrim(mio da CONTRATANTE ou terceiros. quando em 
(kcorrência das ati\ · id ~~dL' s pre\·istas nesta Contrato; 

9.2.5 Responsabilizar-se pela \ igilância do prédio, objeto desta Contrato, durante o 
pe ríodo ela execlll,: ào da obra: 

9.~.6 Prt)\' idcnciar de imediato o afastamento, quando sol icitado pela 
CU ITR.'\TANT L. de qmtl qt'er se rvidor ou preposto sem que não lhe mereça 
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confiança. imped ir o acompanhamento dos serviços ou que se conduza de modo 
incompatível com o exe rcício das !'unções que lhe forem atribuídas; 

l·ornccer a CON'I R/\TANTL. dec laração do responsável Técnico pela obra; 

IJ.2.S R~.?gis trar n obra _junto au INSS. assim como junto ao CREA e ao seu término 
proceder ús respect iYa baixas. na forma da Lei , e apresentar o comprovante de 
",\notação de Responsabil idade Técnica - ART. da Obra/Serviço correspondente 
antes da apresentação dn primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena 
ele retardar o processo ele pagamento; 

9.2.9 Identificar a obrigatoriedade e providenciar todas as licenças necessárias à 
c. ccução da obra _junto à Prefeitura. concessionárias de serviços públicos, etc. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA 
PROPOSTA \REAJUSTAMENTO E REVISÃO) 

I 0. 1. \ concessão de rcn.i ustamento. nos termos do § go do art. 65 da Lei Federal n° 
X. 666 193. fica condicionada ao transcurso do prazo ele 12 meses da data de 
ap resentação da proposta. mediante a aplicação do INPC/IBGE e será procedida 
independentemente da oi ici taçào do interessado. 

~ Único. 1\ rev isão de preços. nos termos do ~ 8° do art. 65 da Lei Federal n° 
H.666/93 . dependerá de requerimento elo interessado quando visar recompor o preço 
que se tornou in uticientc. instruído com a documentação que comprove o 
Lkscqu ilíbrio económico-tinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria 
~tdministraçào quando co limar recompor o preço que se tornou excessivo. 

C LÁUSliLA DÉC IMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

11 .1 O presente Contrato pode ser rescindida pela CONTRATANTE ou pela 
( 'ONTRATADA. se a outra parte causar uma quebra fundamental da Contrato que a 
pri\ c dos bcncríc ios deste termo: 

11 .2 O CONTRA T !\ TE poderá rescindir a Contrato. independente de interpelação 
judicial ou cxrra,i udi cial c de qua lquer indenização, nos seguintes casos: 

.~) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
c~pcci ti c ações ou prazos. por pa rte da CONTRATADA; 

hJ ,\ decretação de ralência ou a instauração de insolvência civil da 
CONTRATADA: 

c , O cometi mento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da 
CO TRATADA: 

d ) Razões de interCS'-'C público: 
,_.) .\ ocorrência Jc caso fortui to ou de Força maior, regularmente comprovada, 

impcditi\ a da execução da Contrato. 
11.3 Rescindido a Contrato. a CO TRATADA responderá por perdas e danos 

decorrentes dare cisão que deu causa. 

r- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO I 

12.1 O acompanh amento l'ísico da obra/serviço será realizado pelo Engenheiro Fiscal da 
Página 5 de lO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001-74 1 Av. Senador Lemos, 21 3;1 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 

yvvvw melqaco.pa gov br I pnun@melgaco.gov.br 



···-
--~ \ c i ', ' ._.. ___ ~A 

.,·~· .. . ~~-~-\o P R E F E I T U R A D E 
c; I ~ 'd;fF ) Setor de 

·~~(~~o · ME LG AÇO Licitações e Contratos 

t 'ON rRATANT ·. con Corme projeto básico. 

12.2 \ li~ca l izaçüo el eve ' criticar o ,rabalho ela CONTRATADA e notificá-la ele qualquer 
,[c ll: i to que encontra r. Essa ver i fi cação não afeta as responsabilidades ela 
CONTRATA DA e nem as responsabilidades técnicas do Engenheiro da 
CONTRATA DA que é responsáYel pela obra/serviço, devendo a CONTRATADA 
corr igi r o defe ito dentro do prazo definido pela CONTRA TA TE; 

12.3:\ li ~ca l izaçào deve atestar que todos os defeitos foram corrigidos, isto quando todos 
11s dele itas conhecidos ti, ·ercm sido reparados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES 

13. 1 ·a hipótese do não cumpri mento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
'-'L' rão apli cadas as sanções que se seguem, conforme o caso . 

.t) 0 . .3% (três décimos por CL:nto) ao dia sobre o valor residual da Contrato, no caso 
ele atra o até 30 (trinta) dias. na execução do serviço; 

b) 1 O<Vo (dez por cento) sobre o ' alar da obra, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias: 

c) Suspensão elo direi to de lic itar e contratar, segundo a natureza e a gravidade ela 
!alta c lk acordo com as -: ircunstâncias e o interesse da Administração; 

ti ) 1 \1% (dez por cento) sobre o \'a lo r da Contrato, em recusa da CONTRATADA em 
assi nar a Contrato em 05 (c mco ) dias úteis, contados da data de sua convocação; 

c) O ' al o r da multa ap licada será deduzido pela Administração Pública, por ocasião 
ela li beração da(s) parcela(s) . momento em que a CONTRATANTE comunicará a 
ocorrência à CO iTR T DA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REGIME DE EXECUÇÃO 

1 .t.J O Reg ime de Execução elo presente contrato será o de empreitada por preço global 

CLÁ USULA DÉCIMA QUINTA- GARANTIA 

15.1 Para o li cl cumprimento das obrigações do presente contrato. a CONTRATADA, no 
dtO da assi nntura. apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 
'alar estimado do contrato em la,·or do CO TRATANTE. podendo optar por uma 
das modalidades pre' istas no~ I o do art. 56 da Lei Federal no 8.666/93 . 

15.2. \CO TRATADA lica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada 
para cobertura de multas. desde que não tenha havido rescisão do contrato. 

15.3lla\ endo re\ isões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da 
:!~l rantia 

1 :--AI Jura deYolucrão da garanti u ::~oós o término do contrato, a CONTRATADA não 
podcrú estar inadim plente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus 
em pregados. 

CLÁ USULA DÉCIMA SEXTA- VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

16.1 Integra o presente contrato. como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e 
condi <,:ões estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste 
instrumento. no instru mento com·ocatório e seus anexos e na proposta do licitante 
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\ c:ncedor. apresentada na rekrida licitação . 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

J7 .I \ ohra serú executada sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro: 
\\ /\(1 ER J\LBUQl lERQl "E EIVA - CREA/CAU N° 28407- DIPA , ficando a 
pa rtir da assinatura deste a11t orizado a representar a CONTRATADA em suas 
re lw;õcs com a CONTRATANTE. em matéria de serviço. 

17.2. \s despesas com material e mão-de-o bra, bem como os encargos diversos, inclusive 
os relativos a taxas. impostos e danos eventuais e terceiros. que venham incidir, 
pro ' cn iente · de ocorrências ' eriJicadas na obra, ou qualquer multa sobre os serviços 
-,c rào de intei ra responsabilidade da CONTRA TA DA. 

17.3 I uda comunicação entre as partes contratantes ó terá validade por escrito. A 
notificação só se tornarú cfctinl. após seu recebimento. 

17.-t I oda c qualquer ocorrcncia. instrução e comunicação a partir do início das obras 
de' crá ser registrada no Diúrio de Obra, a se r mantido na escola. em local acessível 
as partes. até o encerramento da Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

IS.II-"ica ele ito o foro da cidade de Mclgaço-PA. para conhecer as questões relacionadas 
d\l prcsentc Contratu que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando a partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

\ss im cotwencionadas c con tratadas. as partes assinam o presente instrumento. em 
-+( quatro) Yias de igual fo rma e teo r. após lido e considerado conforme, perante 2 
1 duas) tcstcmunhas que também o assinam, devendo o mesmo ser publicado no 
()uadro ele Avisos da Pref'e itura Municipal para que produza os seus jurídicos e legais 
ckitos. 

CONTRAT ANT E 
.JOS É DELCICLEY PAC HECO VIEGAS 

Prefeito ,\ lunicipul de .\ !elgu~·o 

Melgaço/P A. 5 de fevereiro de 201 8. 

CONTRATADA 
~SDENAZARENOCARVALHOCORRÊA 

Titular 

Fl1NDO MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO 
EDER \' AZ FERREIRA 

Sl.!cretúrio de Educação 

fé.' rem u nlws: 

I) , om~: _______ _ 2)Norne: ______ _ 

i. Pl : 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00 
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