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Setor de 
Licitações e Contratos 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PREFEITURA 
MUNICIAPAL E A EMPRESA ....................... .. 

O MUNICÍPIO DE MELGAÇO- PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o N° 04.846.470/0001-74, com sede na Avenida Senador Lemos, 1737, nesta cidade, 
neste ato representada pelo seu titular o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS, 
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade N° 3414991-SSP/PA ·e CIC/MF No 368.342.112-68, 
residente e dom.iciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
............................................. , do ramo de ................................................ , regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° ..... .. ... .. ........ ./0001- .. .... , com sede na .................... ............ ....... , 
.. .............................. .... , adjudicatária vencedora da Tomada de Preços no __ , Processo Administrativo 
n° __ , neste ato representado pelo Sr ...................................................... , portador da Carteira de 
Identidade N° ............... SSP/ PA e do CPF/MF N° ........................ , doravante denominada apenas 
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal no 8.666/93, mediante as 
cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de __ , de acordo com as especificações 
constantes do Anexo I do Edital, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA. 

§1 ". É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, 
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros 

§2''. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
dos § 1 o e 2° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

§3°. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§4°. Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da 
sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores 
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle. 

CLÁUSULA SEGUNDA- PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de seis meses, admitindo-se a 
sua prorrogação nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal no 8.666/93, observado o estabelecido 
no capute no§ Único do art. 59 desta Lei. 

§ 1o. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993, 
está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através 
de termo aditivo. 
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§ 2°. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato~4~~ki ·~\~~"' 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento v 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do· mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

O Contratante pagará à Contratada o preço. de R$ __________ ( ..................... .. ............ ) 

§ 1°. Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, 
utensílios e ' equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 

§ 20. Estima-se para o contrato o valor de R$ 00,00 (zero reais) 

CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

................... _____ , _____ , .................... . I UNIDADE ~-E~TORA. : AÇAÕ - PROJETO/ATIVIDADE 

Construção e Reforma e/ou 
Ampliação de Unidades 

Escolares 

I ELEMEIIjTO ~~_I?.~~~E-~~ ·-·- . 

02.05 12.361.0038.1-028 3.4.4. 9.0 .51.00.00 

CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada a execução contratuai, desde que não haja pendência a ser regularizaçla pelo 
contratado. 

§ 1o. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação 
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA. 

§ 2o. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

§ 30, O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na 
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

§ 40, As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos 
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E 
REVISÃO 

A concessão de reajustamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, fica condicionada 
ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do 
INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado. 
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§ Umco. A rev1sao de preços, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93, dependerá de 
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrqto, devendo ser instaurada 
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do Edital e daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

a) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF, 
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinct:Jiados à prestação dos serviços; 

b) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita 
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação 
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um 
que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações 
efetuadas pelo CONTRATANTE; 

d) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato; 

e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; · 

f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 
g) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua 

imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 
h) responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 

empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por mot ivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente contrato; 

i) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina 
e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no 
local onde serão executados os serviços; 

j) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for 
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste 
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa, ou em con: . .::quência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam 
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigêqcia do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comun icadas 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência ; 

I) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, tàdas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

m) providenciar e manter atual izadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços; 

n) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados; 

o) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta 
e capazes de realizar os serviços ora contratados; 
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p) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei assim como a~~ . . . ,,õ""" . ' ll.:cth,c,p~ 

com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco 
de acidentes de trabalho e outras es~ecificadas nos dissídios ou convenções coletivas; 

q) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal 
designado para execução dos serviços eira contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes 
de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE; 

r) apresentar · mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados 
vinculados ao presente contrato, na forma da Lei. 

s) comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados 
vinculados ao presente contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias 
(INSS, FGTS e PIS), . sob pena .. de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da 
folha de pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o 
cumprimento desta obrigação; 

t) fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom 
desempenho do serviço; 

u) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos; 

v) adimplir os fornecimentos exigidos pelo I nstrumento Convocatório e pelos quais se obriga, visando à 
perfeita execução deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

o CONTRATANTE, além das obrigaçõec: contidas neste contrato por determinaç~o legal, obriga-se a: 

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no 
máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos a sua 

assinatura. 
d) fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA; 
e) facilitar o acesso ·dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às 

instalações onde os mesmos serão executados; 

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO 

o Regime de Execução do presente contrato será o de empreitada por preço global 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento d~ exe~ução do contrato, bem assim receber o 
objeto, competindo ao servidor ou comissão designados, pnmord1almente: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção cas falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 

quando for o caso; 

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão çentral ~de .controle, aco~panhamento e avaliação 
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrenoas da execuçao que possam acarretar a 

imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a reg t laridade da execução do contrato; 
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e) promover1 com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a compete~ci ~\o"'"' 

habilitação para o recebimento de pagamentos; v 

f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Admin istração, 
se necessário, parecer de especialistas; · 

g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira 
de contratos e convênios; 

h) fiscalizar a obrigação da contratada de, manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumpri:nento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

i) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência 
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva 
conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como 
qualquer .outra que tal fato imponha; · 

j ) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução 
do contrato. 

Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 
contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PENALIDADES 

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, 
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou 
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor . da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 

§O l. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais-sanções previstas na lei. 

§02. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso. 

§03. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou, ainda, se for o caso, cobrada j udicialmente. 

§04. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido ao contratado o valor de qualquer multa porventura imposta . 

§0 5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximi rá o 
Contratado da responsabil idade por perdas e .danos decorrentes das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93 

§ 1°. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93. 

§ 2°. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, na forma do § 2° do art. 79 do mesmo diploma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA 

Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura, 
apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do 
CONTRATANTE, podendo optar por um;.: das modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal no 
8.666/93. 

§ 1°. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura 
de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato. 

§ 2°. Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia. 

§ 3°. Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar 
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus 
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Melgaço, Estado do Pará, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para di rimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratad0s, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

CONTRATANTE 

Testemunha 1 
CPF N° 

Melgaço, __ de ___ de 200_ 

CONTRATADA 

Testemunha 2 
CPF N° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001-741 Av. Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 

:-Y.WW,DJ~!9.ª_çg_,Qª~9..9_1{_J2L.lQIJ1 m@rnelgaco . pa . gov . br 



PREFEITURA DE Setor de 

MELGAÇO Licitações e Contratos 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2018 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos ter conhecimento de 
todas as informações e das condições locais p·ara o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

Melgaço, __ de ________ de 200_. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001-74 1 Av. Senador Lemos , 2131 Centro - Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

www.melgaco.pa .gov.br 1 pmm@melgaco.pa .qov.br 



Setor de 
Lic itações e Contratos 

ANEXO VII 

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2018 

Indicamos, para os fi ns do inciso II do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93, as instalações, 
o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da 
licitação, como sendo: 

Melgaço, __ de ________ de 200_. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

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 I CEP: 68490-000 

W.\NW.me l@.co. pa .gov.br I pmm@melgaco.pa.gov.br 
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