
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

CONTRATO Nº 20200352       

O Município de MEDICILÂNDIA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, neste ato 
denominado CONTRATANTE, localizado na TRAV. DOM EURICO, 1035, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
34.593.525/0001-08, representado pelo(a) Sr.(a) CELSO TRZECIAK,  Prefeito Municipal, residente na Av. Jose 
Florenço, portador do CPF nº 697.818.349-00 e, de outro lado M P MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 
34.580.386/0001-70, estabelecida na RUA MARINGA, 2547, SALA D, JARDIM UIRAPURU, Altamira-PA, CEP 
68374-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por MARCOS PAULO 
MENDES,  residente na AV: MAGALHANES BARATA, Nº3420, CENTRO, Altamira-PA, CEP 68371-000, 
portador do(a) CPF 029.364.783-67, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS nº 02-2020 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando -se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da 
Lei nº 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 reforma e revitalização da Praça da 
Amizade no município de Medicilândia, conforme Convênio Federal nº 870229/2018, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Medicilândia e o Ministério do Turismo.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

085688  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO             METRO QUADRADO         12,00           600,220         7.202,64
085691  DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      MÊS                     4,00         3.291,740        13.166,96

085692  MOBILIZAÇAO                                           UNIDADE                 1,00         1.592,710         1.592,71
085693  DESMOBILIZAÇÃO                                        UNIDADE                 1,00         1.592,710         1.592,71

085694  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU I  METRO CÚBICO            2,77            72,220           200,05
        GUAL A 1.30 M. AF 03/2016                              

085795  DESINSTALAÇÃO DE POSTE (9m), LUMINÁRIAS E  ACESSÓRIO  HORA                   75,00            77,270         5.795,25
        S DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL                           

        DESINSTALAÇÃO DE POSTE (9m), LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS DA
        REDE DE ILUMINAÇÃO   PÚBLICA   COM  CAMINHÃO  GUINDAUTO

        (MUNCK).                                               
                                                               

085796  EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAP  METRO QUADRADO         21,00           768,940        16.147,74
        A DE MADEIRA COMPENSADA                                
        EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO  EM  CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

        DE MADEIRA COMPENSADA,       INCLUSO       PRATELEIRAS.
        AF_02/2016                                             

                                                               
085797  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA    UNIDADE                77,00           187,570        14.442,89

085798  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU I  UNIDADE                 5,44            72,410           393,91
        GUAL A 1.30 M. AF 03/2016.                             

085799  POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,  UNIDADE                74,00         1.599,830       118.387,42
         COM JANELA DE INSPECAO                                

        POSTE DE ACO  CONICO  CONTINUO  CURVO DUPLO, FLANGEADO,
        COM JANELA DE    INSPECAO   H=9M   -   FORNECIMENTO   E

        INSTALACAO                                             
                                                               
085800  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREI  METRO CÚBICO            5,44           541,880         2.947,83

        A MÉDIA/ BRITA 1)                                      
        CONCRETO FCK =  15MPA,  TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA

        MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016           
                                                               

085801  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES  METRO CÚBICO            5,44           122,310           665,37
085802  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR E/OU  UNIDADE               369,57            72,440        26.771,65

         IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016                            
085803  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - F  METRO               1.154,90            11,600        13.396,84

        ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               
        ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,   PEAD,  DN  63  (2")  -

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  
                                                               
085804  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017      METRO CÚBICO          369,57            44,210        16.338,69

085805  INSTALAÇÃO DE POSTE E LUMINÁRIAS  DE ILUMINAÇÃO PÚBL  HORA                  222,00            75,160        16.685,52
        ICA COM CAMINHÃO GUINDAUTO                             

        INSTALAÇÃO DE POSTE  E LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
        COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK).                        

                                                               
085806  Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt  UNIDADE               104,00         1.829,200       190.236,80

        Luminária em LED  para  iluminação pública,150W,bivolt,
        lentes policarbonato,corpo em   alumínio  inj,FP  0,97,

        prot. DPS 10kv,  IP67,  IK09,  Temp. cor 5000k, IRC= ou
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        70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216

        G-light ou similar                                     
                                                               

085807  Luminária em LED para iluminação pública,200W,LED AC  UNIDADE                44,00         1.992,120        87.653,28
        , lentes policarbonato                                 

        Luminária em LED  para  iluminação pública,200W,LED AC,
        lentes policarbonato,corpo em   alumínio   inj,   220v,

        FP0,97, prot. DPS  10kv,  IP67,  IK10, Temp. cor 5700k,
        IRC= ou 70%,  v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos,

        modelo GL316 G-light ou similar                        
                                                               
085808  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMý, ANTI-CHAMA 45  METRO                 949,35             5,120         4.860,67

        0/750 V                                                
        CABO DE COBRE   FLEXÍVEL  ISOLADO,  4  MMý,  ANTI-CHAMA

        450/750 V, PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  - FORNECIMENTO E
        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 

                                                               
085809  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMý, ANTI-CHAMA 45  METRO               3.110,50             7,070        21.991,24

        0/750 V                                                
        CABO DE COBRE   FLEXÍVEL  ISOLADO,  6  MMý,  ANTI-CHAMA

        450/750 V, PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  - FORNECIMENTO E
        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 

                                                               
085810  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMý, ANTI-CHAMA 4  METRO               3.500,25            11,520        40.322,88
        50/750 V                                               

        CABO DE COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  10  MMý,  ANTI-CHAMA
        450/750 V, PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  - FORNECIMENTO E

        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 
                                                               

085811  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMý, ANTI-CHAMA 4  METRO                 136,50            11,500         1.569,75
        50/750 V                                               

        CABO DE COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MMý,  ANTI-CHAMA
        450/750 V, PARA    DISTRIBUIÇÃO    -   FORNECIMENTO   E

        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 
                                                               

085812  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E  UNIDADE                74,00            56,850         4.206,90
         INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                
085813  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE   UNIDADE                 3,00         2.310,220         6.930,66

        0 E 15,2 KW                                            
085814  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A   UNIDADE                 5,00            42,580           212,90

        - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           
        DISJUNTOR BIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A -

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  
                                                               

085815  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A   UNIDADE                 3,00            48,270           144,81
        - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           

        DISJUNTOR BIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 20A -
        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  
                                                               

085816  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A   UNIDADE                 1,00            42,000            42,00
        - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           

        DISJUNTOR BIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 25A -
        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  

                                                               
085817  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A  UNIDADE                 4,00            73,250           293,00

         - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           
        DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  
                                                               

085818  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A  UNIDADE                 2,00            80,440           160,88
         - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           
        DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                  
                                                               

085819  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A-FORNECIMENTO E INSTA  UNIDADE                 9,00           512,580         4.613,22
        LACAO INCLUSIV ELETROTÉCNICO                           

085820  RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 2  UNIDADE                 9,00            34,430           309,87
        20V/1000W                                              

        RELE FOTOELETRICO P/   COMANDO  DE  ILUMINACAO  EXTERNA
        220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 

                                                               
085821  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHA  UNIDADE                 3,00           388,890         1.166,67

        PA METALICA                                            
        QUADRO DE DISTRIBUICAO  DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
        METALICA, PARA 18      DISJUNTORES      TERMOMAGNETICOS

        MONOPOLARES, COM BARRAMENTO    TRIFASICO    E   NEUTRO,
        FORNECIMENTO E INSTALACAO                              

                                                               
085822  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CO  METRO QUADRADO        153,91            81,240        12.503,65

        M CONCRETO MOLDADO IN LOCO                             
        EXECUÇÃO DE PASSEIO  (CALÇADA)  OU PISO DE CONCRETO COM

        CONCRETO MOLDADO IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA, ACABAMENTO
        CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016      

                                                               
085823  LIMPEZA FINAL DE OBRA PARTE 01;PARTE 02; PARTE 03.    METRO QUADRADO      7.114,37             0,980         6.972,08

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      639.919,44

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS nº 02-2020, partes integrantes deste Contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

1. A CONTRATANTE deverá propiciar todas as facilidades indispensáveis a execução dos serviços 
conforme emissão de Ordem de Serviço emitida pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA. 

2. O não cumprimento das cláusulas contratuais presente no Termo de Contrato, acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente 
considerando a ordem de classificação do certame. 

3.  As notas de empenho poderão ser substituídas por uma Ordem de Compra oficial que será enviada através 
de correio eletrônico (e-mail), devidamente cadastrado no sistema do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA, e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no presente termo. Para tanto a 
CONTRATADA deverá manter as informações de seu cadastro atualizadas junto ao(à) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a 
resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. O forneced or poderá também utilizar como ferramenta de 
consulta o site http://www.medicilandia.pa.gov.br/, extraindo os empenhos emitidos relativo ao presente certame.

4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do 
Edital e seus anexos.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas estabelecidas no Memorial 
Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos, com estrita 
obediência ao Termo de Referência/Projeto Básico - Anexo, ao Edital e seus demais Anexos, todos constantes dos 
autos, bem como, às exigências das especificações prescritas pela CONTRATANTE, devendo ser observados os 
procedimentos e condições previstas no Termo de Referência-Anexo e neste Termo de Contrato.

2. A Administração, através de Órgão Competente, realizará fiscalização para acompanhar e verificar a perfeita 
execução dos serviços, bem como o cumprimento das especificações, das Normas Brasileiras e das posturas 
municipais. Os serviços deverão ser conforme memorial descritivo e projeto básico.

3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, execução dos serviços em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
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Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. O 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 falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

1. O valor total deste Contrato é de R$ 639.919,44 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e dezenove reais 
e quarenta e quatro centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma 
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula décima, contados a 
partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE.

1.1 -  O prazo para início dos serviços será de até 48 (quarenta e oito) horas, 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 dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS nº  02-2020.

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório nº  02-2020, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - 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 XII, do artigo 55, do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE

1. A vigência deste Contrato terá início em 31 de Julho de 2020 e o término em 27 de Janeiro de 2021, tendo 
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início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado na 
forma do artigo 57, inciso II, com parágrafo 1º inciso I, II e IV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - Impedir que terceiros prestem os serviços objeto deste Contrato;

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.3 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação do serviço e interromper imediatamente a 
execução, se for o caso;

1.4 - O pagamento a contratada no prazo de 30 (trinta) dias proporcional e após a medição da obra e emissão da 
respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. A Contratada obriga-se a:

1.1. Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas  Técnicas aplicáveis, com estrita observância da 
Legislação em vigor;

1.2. Apresentar à Prefeitura, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em 
indicações pela mesma fornecida;

1.3. Fornecer toda mão-de-obra para plena execução dos serviços contratados, responsabilizando-se perante a 
Prefeitura, por todos os atos dos seus subordinados durante a execução dos serviços, bem como por acidentes ou 
sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos, e por possíveis indenizações.

1.4. Tomar todas as precauções e cuidados necessários, sinalizando o local dos serviços e seu entorno, para garantir a 
segurança das pessoas, bem como evitar danos ou prejuízos por acidentes pessoais ou materiais a funcionários ou 
terceiros.

1.5. Apresentar em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do Contrato, o número da ART/RRT e uma cópia do 
recibo correspondente, para figurarem no processo da licitação.

1.6. Nos termos da legislação em vigor, cumprir com as NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
e NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

1.7. Efetuar e apresentar à Prefeitura a Matrícula CEI da referida obra no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar 
da assinatura do Contrato, junto à Receita Federal do Brasil.

1.8. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
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1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

1.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou no Termo de Contrato;

1.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre;

1.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato.

1.13.  Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vales-transportes; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.14. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 
empregatício com o órgão;

1.15. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.16. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.17. responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, durante a prestação do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.18. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando 
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação do serviço;

1.19. comunicar ao Fiscal de Contrato do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
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1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 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 dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comer ciais 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, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. 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 proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
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SERVIÇOS

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/CAU, a devida ART/RRT relativa aos serviços 
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certa me licitatório da TOMADA DE PREÇOS nº 
02-2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a carg o do servidor Sr. CLEBERSON HAHN 
STECKER, Portaria nº. 003/2020-GAB-PMM designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

2. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:

2.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-
Financeiro; e

2.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento.

3. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da  CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

4. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

5. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) Engenheiro
Civil/Arquiteto inscrito no CREA/CAU e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do 
responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.

6. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados.

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

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,  após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Projeto 0510.158130510.1.006 Construção e Recuperação de 
Praças, Parques e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no 
valor de R$ 639.919,44.

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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação dos documentos na CONTRATANTE.

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;

1.1.1 - O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na 
Planilha de Quantidades e Preços;

1.1.2 - A medição será executada na obra, sendo medida em metro quadrado, a área da 
edificação, de acordo com o projeto apresentado e aprovado pela fiscalização da contratante;

1.1.3 - O pagamento será efetuado mediante BOLETIM DE MEDIÇÃO, emitido e assinado 
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pelo fiscal de obras do município, no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento 
da obrigação, na proporção de prestação de serviços no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos 
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviços 
emitida.

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto;

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteir o da obra. Neste caso, o 
valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA:

1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS nº 02-2020, menos o BDI contratual; e

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentos.

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, 
da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99.

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas 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 dos serviços 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 verificação 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:

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

2.1 - Registro da obra no CREA/CAU;
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, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de 
acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATANTE.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

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.

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a este 
Contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes.

2. Em caso de supressão dos serviços, 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 supressão, 
desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 8.666/93. Ficará 
impedido de licitar e contratar com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, e será 
descredenciado na mesma, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garanti do o direito à ampla defesa sem prejuízo 
das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

1.1 - Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 
1.2 - Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
1.3 - Deixar de entregar documentação exigida no edital;
1.4 - Apresentar documentação falsa;
1.5 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
1.6 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
1.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato;
1.8 - Comportar-se de modo inidôneo;
1.9 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 5 
(cinco) anos, nos casos citados no item 1, conforme detalhado nos itens 1.1 ao 1.9 desta cláusula.

3. A pena de advertência será aplicada de maneira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade 
e leves: que não causarem prejuízo ao erário, quando a contratada executar o serviço ou fornecer o produto 
após a notificação, nas hipóteses em que a contratada corrigir seu procedimento. A advertência não é 
pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as circunstâncias exigirem punições mais rigorosas.
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4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, 
sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

4.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua 
execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução 
total da obrigação assumida;

4.2 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou 
parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

4.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra 
obrigação pactuada;

5. As sanções previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
a de multa.

6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas nos itens 2 e 3 desta cláusula.

7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA, e no caso de suspensão de licitar, o licitante dever á ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

8. O percentual de multa previsto no item 4.1 desta cláusula incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do 
item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como 
fator de atualização o percentual da taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia - que incidirá a 
partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou 
inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser 
recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A ou BANPARÁ, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.

10.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão 
objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.

11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, 
inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - Amigável, por acordo entre as partes;
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;
2.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente;
2.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS nº 02-2020, serão resolvidas pela CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações.

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços p rogramados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.º  02-2020, cuja realização decorre 
da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 02-2020, e aos termos das propostas da 
CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de MEDICILÂNDIA, com exclusão de qualquer 
outro,  por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.
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GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

    MEDICILÂNDIA-PA, em 31 de Julho de 2020

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
    CNPJ(MF) 34.593.525/0001-08

    CONTRATANTE

    M P MENDES EIRELI
    CNPJ 34.580.386/0001-70

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. ___________________________                      2. ___________________________

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA


		2020-07-31T11:41:51-0300
	CELSO TRZECIAK:69781834900


		2020-08-04T11:04:32-0300
	M P MENDES EIRELI:34580386000170




