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v J@-('ONTRA'IO .{D}II\lS'l'RA'l l\'() n". 001/2022lsÍll\ll)ES
DISPFTNSA DE Lr('ITAÇAO \o ql5/2022lsE\lDES

CON'TRAT0 ADMINISTRATIVO QI.II] ENTRE
SI (][-LI,BRA]\I, DE TiM T.AI)O O MI.iNI('ÍPIO DE

óttt»<lstpr ATRAvES DA sE('RETARIA
I\{T'NICIPAL NT: ,TSSTSTÊXCIA SOCIAL, COM
FTiNDAMENTO NO ARI. 75, INC. I, DA LEI N'
t{.1-1-i/2021. E DE OtTTRO LADO A EMPRESA P
\l \l.s \.\s( lllE\T() ( o\sTRt ÇÃ()
tNS(',Rt',tA N0 c_'NPJ N"{5.80Í1.750i0001-22,
( o\tr()t{ilF. rs t I (t s[ L.\s E t o\tllq Õr:s
SF(iI;I\IT.S:

I. PAR ES

CONTIL{.TA)iTE

O Município de Óbidos/PA, pr'ssoa .juríd ica dc ,liir:itn púhlico intemo. inscrito no CNP.I sob o n"

05.131.180/0001-64. sediada à Rua I)eputado P.aimundo Chaves. no 3J8. Bairro Centro. CEP:

68.250-000- Obidos/PA. representado pel(r ordenador rr Escelentíssimo Sr. JAIME B.{RBOSA DA

SILV A - Prel'eito do Municrpio de Obiclosi P.{. portaüor da Carteira de Identidade n": 2117 579 "- 3

Via - I'C,,P.{ e CPF n': I 20.5-50.852-04. rcsidente e tlomiciliado rra Rua Almiraule Barroso. n' f3l.

Baino Cenlro. Obidos/PÂ. CEP: 68.150-0()0. c,.,nl inter,'eniência da Secreuria N{unicipal de

Desenvolvimerrlo Social-SEN'lDllS. CNIrJ 14..194.605/fiJ01-53, neste ato representada por

ALDANETE DOS S.A.NTOS FARIAS VIANA. brasileir;i. casada. Assislente Social. portadora da

RG n'20.{5.1j 2-PCl,1PA. CPF N" 00:i.590.397-07. rcsi,lr:nte e domiciliada nesta cidade de (ibidos-PA.

CONTRATADA

Empresa P NUNES NASCIMENTO C()NSTRtrÇ,\O. sediada na t\',rito. n" 871i. Bairro Perpetuo

Socorro" CEP: ó8.250-000; Cidattr'Obid',s - PA. Ij-nrail: l11t!Lt-!Lr,çü!i!!!l!iri§(Jl1 Contato: (93)

99245-2740. inscrita no CNPJ sob o tt" 4-i.808.7500{J0l-22. dt ravante denominada

CONTRATADA. nesre ;116, 1ç:pl.eserrlada por PEDRO NLTNES NASCIMENTO brasileiro(a).

portador(a) da Carteira de ldentidarle r" 41.14568 e ('PF: no 799.s25.602- I 5. domiciliada e residente

e domiciliado ne'sta cidade.
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cLÁusULA r - LEGTSLAÇÃO

l.l - O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica a Dispensa de Licitação com

fundamento no Art. 75. inc. I da Lei n' 14.133i2021 e Lei Complementar n" 12312006 de l1l12106.

com as devidas alterações e demais normas pertinentes. bem como as condições estabelecidas na

Dispensa de Licitação n'015/2022lPMO e demais normas pertinentes às quais, CONTRATANTE

e CONTRATADA estão sujeitas.

CLÁt]STJLA II ,- OBJE.IO E SETJS ELEMEN'IOS CARACTERISTICOS

2.1 O presente Contrato tem como objeÍo a Contratação de Empresa para Executar os Serviços de

Reforma no prédio onde funciona o Proieto Bom Menino vinculado ao Centro de Relerência de

Assistência Social - CRAS e predio onde funciona o (lentro de Referência Especializada de

AssistênciaSocial CREAS.

C]LÁTTSULA III REGIME P1; 1:-11çtIç'ÀO

3.1 - Os Serviços serão realizados na Forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por

Preço Global.

CLÁUSULA IV _ VALOR E REAJUSTAMENTO

4.1 - A Contratante pagará ao Contratado o valor global de RS 101.189,21 (cento e um mil cento e

oitenta e nove reais e vinte e um centâvos) mediante apresentação Nota Fiscal de Serviço,

devidamente. datada e atestada pelo setor competente.

4.2 - O presente Contrato não poderá s!'r reajuslado

CLÁUSULA V _ DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

5.1 - A emissão das ordens de serviços para execução do objeto contratado. nas quais deverão constar

as fontes de recursos especílicos das mesmas, será parcial, de acordo com a disponibilidade de

recursos. que permitam a execução dos sefviços objeto do prcsente contrato.
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ESTADO DO PAÚ
MUNICiPIO DE ÓBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cNPJ N' 15.494.60 5/0001-53 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC

SOCIAL

5.2 A aferição dos serviços erecutados será efetuada atrar'és do fi

Obidos/Secretaria Municipal de Desenr olvimento Social-SEMDES:

scal da PreÍêitura M$rici d
ç:,

e,

5.3 O pagamento da CONTRATADA. somente ser'á lêito mediante o término de cada etapa da

obra sendo as mediçôes devidamente vistoriadas e assinadas por engenheiro habilitado da PMOr

5.3.1 - O pagamento será efetuado em at"j 30 (trinta) dias de ef-etivo expediente. contados da data da

exposição dos documentos de cobrança para pagamento. apris a emissão da nota Íjscal devidamenle

atestada:

5.3.2. Para efetivação do pagamento. além da correspondente Nota Fiscal. a contratada deverá

comprovar sua regularidade fiscal. através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas.

5.4 - Depois de atestada. a Nota Fiscal, deverá ser encamirúada juntamente com cópia da Ordem de

Serviço, recibo. DAM (Documentação de Arrecadação Municipal) devidamente quitado e dados

bancáÍio em nome da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e

Finanças. para liquidação e pagamenk).

5.5 - O Municipio de Óbidos pagará a CONTRATADA. de acordo com o Cronograma Físico-

financeiro aprovado, constante da Proposta 'fécnica para r execução dos serviços, conforme planilha

constante no processo;

5.6 - Nenhum pagamento será etêtuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por

antecipação. a matrícula dos Serviços junto ao INSS e FGTS, este acompanhamento da relação

nominal dos empregados no seruiço, atravós da guia do FCTS. bem como de todos os encargos

trabalhistas. se for o caso.

5.7 - O pagamento da última medição somente será liberado à CONTRATADA mediante a

apresentação da CND do INSS especifict-r do sen'iço e a completa demonstraçào de recolhimento do

ISS.

5.8 - Reserva-se ao Municípic' de Obidos. o direito de dcscontar de faturas. quaisquer débitos da

CONTRATADA, em consequêncic de perralidades aplicadas.

í2
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ó.1 - O prazo contratual será dc 13/05/2 022 a 1510812022. podendo ser pronogad o. l')

previstos na Lei Federal n' 14.133,'2tJ27, bem como as disposições contidas na Dispensa de Lici

n" 015i2022r?MO.

6.2 - Os trabalhos deyerão ser iniciados no pràzrl márimo de até l0 (dez) dias corridos a partir do

recebimento pela contratada da Ordent de Sen'iço.

ó.3 - Os prazos contratuais somente poderão ser prcrrrogados atral'és de Termo Aditil'o. na vigência

do Contrato.

6.1 'Ioda prorrogaçào de prazo deverá ser jusliÍlcada por escrito e previamente autorizada pela

autoridade competente. A justificativa devcrá demonslrar a ausência de culpa da CONTRATADA,

bem como a relação de causa e eÍ'eito entre os t-atos alegados c o atraso verificado. fonnalizando-se

o respectivo Termo Aditivo.

CLÁUSULÀ VII * RECURSOS FINANCEIROS

7,1 Os recursos financeiros. nec!'s5ários ao tiei ,:untprinrento dcste c(lntralo. correrão por conla de

recursos:

2727 - Fundo Municipal de \ssistôncia Social
l,rojeto/Atividarlc: 08.122.0ü08.2.(15.1 - Manutençâo rlas Ativitladcs do l"undo Municipal dc

Assistência Social.
Projeto/Atividâde: Ntanutcnção d() Bloco rla Protcçào liásica.
Projeto/,\tiviclade:08.2,1-1.0U06.2.065- manutençãÜ tlo [lloco dc PSI'] de \l['dia e Alta
('«rmple ridadc.
Elemento dc I)espesa: ,1.-1.90.-19.00 - Outros Stn iços tlc Tcrceiros I'cssoa Jurídica.

CLÁt]ST,LA VIII -- DAS OBRI(JAÇÕL,S

tt.l - .\ ( ON IRAl AN I li tlcd t,irrisada j,::

a) Realizar o pagamento dos sen,iços. no prazo estipulado na cláusula VI. atraves da ordem

bancária destinada a crédito do estabelccimento financeirÔ indicado peta CONTRATADA. após a

apresentação do laturamento. para sua aceitação e liquidação, conforme previsto no Artigo 63 da

I ei 4.320164:

b) Designar scrvidor para accrr-rryutnl]ar e tisczrli;:ar a etccuçào do ob.icto da DISPENSA DE

LICITAÇÃO N" 015/2022IPMO .la qurrl derir a c.tc i()ntlalo:
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c) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil. a qualidade dos serviços.

8.2 - A CONTRATADA flca obrigada a executar o serviço nas seguintes condições

a) Atendendo as exigências legais prevista na Lei Federal n' l4.l3i/20lle alterações posteriores;

b) Vinculação à DISPENSA DE LICITAÇ.ÃO N"015/2022lPMO e seus anexos:

c) Manter-se durante toda a execução deste contrato c'm compatibilidade com as obrigações

assumidas. atendendo todas as condições exigidas pela Contratante:

d) Pagar todos os encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuçào

do instrumento deste contrato. como estabelece a Lei Federal n" 14.13312021l.

e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas. tiscais seguros e quaisquer outros não

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em deconência direta

ou indireta do Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

0 A CONTRATADA poderá subcontratar a execução de parte da obra, sempre que haja o

assentimento prévio da Contratante que. posteriorrnente poderá exigir a rescisão do subcontrato. sem

qualquer ônus" se entender que a subcontratada está prejudicando ou poderá prejudicar a execução

dos mesmos, devendo essa condição constar obrigatoriamente do instrumento de subcontratação. A

subcontratação não gera ou estabelece r.inculo de natureza com o Municipio de Obidos. e nào poderá

exceder a l07o (dez por cento) dos serviços.

CLÁLTSULA VIX - PENALIDADES

9.1 - Pela inexecuçâo no cumprimento da obrigação pela contratada. o Município de Obidos poderá

garantindo prévia defesa. aplicar a contratada as seguintes sanções:

9.I.1 Advertência:

8.1.2 Níulta:

a) Correspondente a l07o (dez por cento) do valor do contrato. por dia de atraso, no caso de

retardamento do início dos trabalhos, sem justa causa;

d-v
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b) Corresponder.rte a 10% (dez por cenlo) du valor do contrato. pttr dia de paralisaç

das demais cominações. no caso de paralizaçào da execução do Contrato. sem j usta causa. por rnars

de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutiros;

c) as multas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas neste Contrato e na Legislação

vigente:

9.1.3. - Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com

Municipio de Obidos, pelo prazo de 02 (dois) anos:

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto

perdurar os motivos da punição ou até que seja promovida e reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidader

CLÁUSULA X - RES('ISÀU

10.1 - O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido:

a) A inexecução total ou parcial do Llontrato enseja a sua rescisão, conforme disposto previstos na

Lei n' 14.133/2021.

b) A rescisão do Contrato poderá ser:

c) determinada por ato unilateral e escrito da Adnrinistração do CONTRATANTE. conforme

disposto na Lei n" 14.133/2021, notilicando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias;
d) amigável. por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da licitação. desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE:

e) judicial. nos termos da legislação vigente sobre â matéria.

Í) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de aúorização escrita e fundamentada

da autoridade competente.

g) Os casos de rescisão contratual serão lonnalmente motivados nos autos do processo. assegurado

o contraditório e a ampla defesa.

cLÁsuLA xr - E)(ECUÇÃO Dos SERVIÇOS

1 1.1 CONTRATADA deverá obc.decer rigorosamente ao disposto nos documentos deste contrato,

permanecendo responsável pela seguratça, eficiência. adequação dos métodos e mão de obra'

materiais e equipamentos utilizados. bem como atender na execução. as exigências das normas

tecnicas vigentes.
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c
c11.2 - A CONTRATADA assuntc itttcgral responsabilidade por danos ou prejuí pcs s 0u

é
matcriais quL' causar ao Municipio dc Obidos. tcrceiros. por si. representant

subcontratadas. na execuçâo dos seniços. isentando a Contratante de qualquer res

decorrente dos mesmos.

ltsil h d

I1.3 .\ C()NTR.{,tADA dc|clii. às surs,:u:tas- il!'u]()lir'()Lr rel'azcr qualquer partc d()\ \cl\içrts

que. a.juízo da Íiscalizaçào" nlo tct'tllaln sido :-l:ccutactos cle ircottlo e otrt tl estipuladtr llos docLlll.Icntos

do Contrato.

ll..l A C()NTRAt-ADA derçr'.r JeÉtr.rl'. ltüs rrrcsrrrrr,, c,rntliçr)es. os acrçrscimos ou rctluções tttr

obieto contralual. que se Iizerent ttecessi,l ios. :tt,: o lllitilc .'siatrelecido cm [.ci

CLÁUSULA XII _ ALTERAÇÀO DO (]ONTR^TO

l2.l Ilstc ( ontl'at(l podcrá sel altcrirdo rtrrs r('rr1/:s du Lci I cderal l+. I .1-l'l0l I . clcstle que haia

intercssc da Adntrn isrração du ('( )N.f l{. \ L\\'l l . .ol| .lprc\clltaçào tias ticl idas .lLrstilicat ir us.

12.2 - Os Registros quc nãü cat :l(rtct'i zr rrr lltc:uclio i() rrorltl.tio poclcnl s.'r re alizatios 1.rilr sinlplcs

apostila. dispcnsada a celcblaçãt', tl.' teLrt t.r (td iLi\ r,. i,os tct'tt ri)s Jo .\rt. I j6. ,-ia l.e i n . l-+.l l1l,'l()l l .

CLÁUST]LA XIII -. FISCALIZÂÇÃO DA I.XE(''I.JÇÀO DAS OBRAS E DO CONTRATO

13.l - A Contratarrte fiscalizará ir execuçào Jc's sen içtrs contratados. a firn de veritlcar se no seu

desenvolvimento está sendo t'ir,-lnrrnte obscn'acl.i o estipulado nas cláusulas deste contrato.

13.2 - A Fiscalização será exercicia no interessa c;<clusir,o do scn'iço público. não cxcluindo nem

<liminuindo a responsabilidade da (l()NTRA l'ADA. ir,cluirrdo púrante terceiros. por qualquer

irregularidade.

13.3 - Conrpete à tiscalização, desde a espedição da ()rdcrn de Serviço. rité o lérmino deste (irntrato:

a) Solucionar as dúvidas de natureza exccutiYír:

b) Promover a medição dos sen,iços realizados. com vistas aos pagantentos requeridos e processados

pela CONTRATADA;

c) Dar ciência ac Gestor da Unidade Requisiturrte. dc oconências que possam levar à aplicação de

penalidades ou rescisão do Contrato.

I3.4 - Este contrato será acompanhado e Íisco'lizatli; Iror NA[:. representattdo o CONTRATANTE'

observando-se as disposiçôes çontitlas nos Ar't!. I i7 c il0 cta l.ei F-ederal n' l4.l33il02l. conforme

abaixo relacionados:

a) IGOR EWERTOn- VASC(TNCIII.OS PINTO, portador dt, ('PF n'01i9.155.662-2-s e

RG sob o n" 781923 I ['C'i Pi\. oc,,rpantc .ie carlo de chel'e cle dir rsào. decreto no 031i2021 .
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b) WALDENI DOS SANTOS AMORIM, portador do CPF n' 630.291.972-04

de Identidade n" 13565427 - PC/PA. ocupante do cargo de agente administrativo.

Funcional n'51412002.

c) JOÃO DE SOUZA QUEIROZ, portador do CPF n" 578.734.102-34 e Carteira de

Identidade n" 2962268 SSP/PA. ocupante do cargo de engenheiro civil. Matrícula

Funcional n'l l l 133-7.

13.4.1 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento

e controle da execução do contrato.

13.4.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fomecedora.

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas. vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade int'erior. e. na

ocorrência desta. não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos. de conformidade com a Lei Federal no 14.133/2021.

13.1.3 - A fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato. indicando dia, mês e ano. bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos. determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.4.,t - A fiscal do Contrato ficará responsável em avisar com 20 (vinte) dias de antecedência do

termino do contrato ao (a) Secretário (a). para que o mesmo tome as devidas providências.

CLÁUSULA XIV-FORO

l4.l - Para a solução de quaisquer dúvidas. litígios ou condições decorrentes deste Contrato

Administrativo, fica eleito, pelos contratantes. o Íbro de Óbidos. com a renúncia de qualquer outro.

especial. privilegiado ou de eleição. que teúam ou venham a ter.

CLAUSTJLA XV _ REGISTRO E PTJBLICAÇÃO

Obidos (PA) . l3 de maio de 2022

ALDAN ETE

NI

a

a l' II

SECRETARIA M
FARIAS VIANA
NVOLVIMENTO SOCIALCIP D S E

8

15.1 - Este Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial e encaminhado para registro no

Tribunal de Contas dos Municipios.

15.2 - E. por estarem justas e acordadas. as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de

igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos

legais e pretendidos.
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