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CONTRATONg 039/2021-SEMAP/PMU

CONTRATO DE PRESIAçÀO DE 5ERVIçOS

QUE ENTRE 5I CELEBRAM O MUNICíPIO

DE TARAN'AI. DO ]ARI, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA E

MARQUES PIMENTÂ EIRELI COMO

CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABEI,fCIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhoÍes termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como

CONTRÂTAi{TE, o MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARÍ, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede

administrativa à Rua Tancredo Neves ne 2.605, bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP, deüdamente inscrita no

C.N.PJ./MF, sob o ne. 23.066.905/0001-60, neste ato ÍepÍesentado, na forma de sua Lei Orgânica, pelc

Prefeito Municipal o 5r. MAROO CIAY DA COSfA Sf,RRÃO, brdsileiro, softeiro, residente e domiciliado na

cidade de Laranjal do Jarí, Estado do Amapá, portador da Cédula de ldentidade ne 2tr4636 e do cPF ne

620.367.852{4, de outro lado, como COÍYIRATADA a empresa E MARqUES PIMENTA ElREu, CNPJ ns

20.238.846/$0l-38, com sedê a Rua 7 de Setembro, 1825, Bairro: Centro, CÊP 68.270"000, Oriximiná-PA,

Íepresentada pela Sra. EUS1,ÂIDA MARQUES PIMENTÀ brasileira, Empresária, portadora da RG/C.|. n'
/[0O437GPC/PA e CPF (MF) n" 437.662.692-91, resolvem celebrar o prêsente Contrato, subordinado à

legislação apl'rcável e especialmente a Lei n9 8.666/93 e suasalterâções posterioÍes, às Cláusulas e

mndi@esque se obrigam a respeitar e obedecer.

CúUSUI.A PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS TEGAIS:

1.1- O pÍesente contrâto fundamenta-se nos dispositivos legais da Constituição Federal de 1988, as Leis nes

4.32O/U,8.666/93 e suas alterações posteíores e no Edital de Licitação na Modalidade Tomada de PÍeços
ne ü7í2O2I-{;WSEMAP, autoÍizado no PÍocesso Adminisúativo ne 208.159/2021-SEMAP/P U.

cúusuu securDA - Do oBJETo:

2.1. O pÍesente Contrato tem por objêto a contratação de empresa especializada em obra para

coNsTRUçÃO DO MURO DA CRECHE BURíTIZAL NO MUNTCíPIO DE LARANJAL DO JARUAP, sob o re8ime de
execução indireta, 'Empreltada poÍ PÍêço Global", conforme projeto básico, planilha de formação de
preços anexas a este insúumento.

oÁusura rrncrrRa - pflA;zo DE Bcorçio e vre Êncn:

3.1- O objeto deste contÍato será executado no prâzo de 90 (novental dias. O prazo para início dos

tràbalhos seá imediato, contados a partir do dia seguinte da entrega da Ordem de lnício dos Serviços,

emitida pela 5E|NF, com base nas especificações tecnicas, sem qualquer ônus adicional a avença-

3-2. O Prazo de Vrgência do ContÍato seÉ de 06 (seis) meses iniciandose sua contagem no dia seguinte à
emissão da OÍdem de Serviços.
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3.2.1- O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior na
forma prevista no artigo 57 da Lei Federal ns 8-666/1993 e suas alteraçõ€s posteÍioÍes

oÁu$r.â ouArrA - Do vÂLon E DA ÍDTAçÂo oRçAMErrÁRttu

4.1. O valor do contrato será de R§ 249.622,07(duzento6e quaÍente e nove mil seisenbs e vlnte e dois
Íeais ê sêtê Gêntâvos) que correrão a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 12-0OO - Secretaria Municipat de Desen. Urbano e lnÍràestrutura.

AÉo: 15.451.0025.1028.

Elemento de Despesa: 44.90.51.m.m - Obrâs e lnstalações.

Fonte: I(XX)O

4.2. Nos exercícios durante a úgência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas em relação a
parte a seÍ executada, indicando-se os cráritos e despachos panr a sua cobertura em termos adiünos a
serem então lawados pelo Departamento de Planejamento e Orçamento, com análise da Assessoria
,uídk:a.

gÁusulÂ euriÍre - DAs GARANnAS DE ExEGrçÃo:

5.1. Ítlão seni eÍgido garanüa contratual em virtude do serviço ser de baixo vulto e baixa complexidade-

oáUsII"AstrTA. Do PAGAME To:

6.1. O paSamento será efetuado conforme cronograma de desembolso Íisicofinanceiro previsto no pÍojeto
e de acordo com o le\rantamento dos serviços executados e atestados pela fiscalização da Contratante.

6.2. Serão reüdos na fonte os tÍibutos e as contribuições elencadas nas disposições dÊterminadas pelos

Órgãos fiscais e fa2endários, em conformidade com as instÍuçô€s normatiyôs vigentes.

6-3. A Contratada deverá apresentar atualizado para fins de pâgamento, os seguintes documentos:

I - Prova de regularidade para com as Fazêndas Estadual e Municipal;

ll - A prova de regularidade com Fazenda Federal, Dívida Aürra da União e Seguridade Social,

realizada atrâvê da Certidão Conjunta Negaüyà ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negaüvâ;

lll - PÍova de íegularidade para com o Fundo dê Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

lV - Certidão Negativa de tÉbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.

cúusurÂ sÉnÍuA- DAs oBRrcAçÕES:

7.1 - OBRTGAçÕES OA COt{TRATAtrttt:

7.1.1. A Contrâtantg durante a vigência deste contrato, compromete.se:

e! pagaÍ o valoÍ da cláusula "DA DOTAçÃO E DO VALOR'deste instrumento e em outras que forem
aplicáveis;

bl exercer poÍ intermédio de pessoal legalmente credenciado, a fiscaliza@o sobre a execução dos

sêívtos, em toda sua amplitudê;

c) ayàliaÍ e aprovaÍ previamente os orçamentos dos sêrviços solicitadoc à Contratada;

m'
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d) fornecer à Contratadaos demais elementos indispensáveis à plena execução deste contrato.

r.z - osnrcAçÕes DA conÍTRiÀTADA:

7.2.1. a execução do objeto do presente contrôto, obriga-se a CONTRATADA a enüdar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados,
obriSando.se ainda a:

a) execubr fielmente os serviços contratados, de amrdo com o disposto neste inskumento e em
outras normas legais que regem a matéria objeto desta avença;

b) promover a execução do objeto do contrato, de acordo com as especiÍicações técnicas, e em
obediência ao Tomada dê hêços ns W7 n02l -CPVSI,MAP, fornecido pela Contratante;

c) a eÍiciência é de inteira responsabilidade da CONTRATADÀ hzendo a reconstrução de todos os
danos e arrarias causados nos serviços já realizados;

d) a COiITRATADA obrigar-se-á a reürar do local dentro de rl8 (quaÍenta e oito) horas, a partir da
notificaÉo, todo e gualqueÍ material impugnado pela Escallzação;

e) a guarda e vigilância dos materiais necessários a obra é de responsabilidade da CONTRATADA

Íl a empresa é obrigada a inspecionaÍ a área onde são executados os serviços, não podendo sobre
nenhum pretexto, aÍgumentar des€onhecimento dos serviços a serem realizados e as condições para

realizá-loc;

B) qualquêr funcionário da COí{TRATADÂ ou qualquer sub{ontràtada que, na opinião da
Fscaliza@ não executar o seu trabalho dê maneiÍa correta e adequada, ou venha a desÍespeitar ou
negar a dar quaisquer informações sobre os serviços, deverá mediante solicitação por escrito da
Escallza@, ser afastado imediatament€ da obra pela CO TRATADA;

h) as construções provisórias para dêÉsito de material, do alojamento para operário de acordo com
a necessidade de serviços são de inteira responsabilidade da COI{TRATADÀ não cabendo a

COi{TRATAIiITE, nenhuma obrigação de indenizar estas construções depois dos serviços realizados;

i) antes de serem iniciados os serviços, a CONTRATADA concentrará no local, todos 06 meios
necesúrios, tais como: mateíais, instrumentos e fêrramentas paÍa que. iniciados os serviços possam

prosseguir sem atrasos nem inteÍÍupçôes;

ll a COÍIITRATADA proúdenciaÉ a remoçâo dos materiais resultantês da demolição para o local prê
determinado pela fi scalização;

l) a COI{TRATADA é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhoc, um diárto de
ocorràrdas, no qual a Escalização da SEIÍ{F e/ou encarregado dos serviços, anotará toda e qualquer

altera@o ou ocoÍrência- Não serão tomadas em consideração, pela CO TRATÂIúTE, quaisquer

reclamações decorrentes de entendimêntos verbais;

l) os serviços constantes no PÍoieto Básico/Especifrcações Téori6, se contratados, ficará a empresa

CO,|TMTÂDA na obrigação de registrar o contrato ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA/APe Conselho de AÍquitetura e Urbanismo{AU lÀP, pan cumprimento do valor das aúibuições
de competência daquele Conselho. O não cumprimento deste item acaÍretaÍá o não recebimento do
valor da primeira fatuÍâ constante do contrato-
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CI.ÂUSULA OÍTAVA - DO ACOMPATIHAMENTO E DA FIs{:Âr rzÀçÁo:

8.1.Todos o serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores
da CONTRATA TE. doravantê denominados Fiscalização, que terão autoÍidadê para exeÍcer, em seu nome,
toda e qualquer ação de orienbção geral, controle e íiscalização da execução contÍatual-

8.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I +olic'rtar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempesti\ramente, todas as
proúdências necessárias ao bom andamento destê contrato;

ll - acompânhar a execução contratual, atestar mensalmente seu Íecebimento deÍiniüvo e indicar a

ocorrência de indisponibilidade dos serviços contrátados;

lll - ordênar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços êxecutados com
erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.

v 8.3. A a6o da Fiscalização não exonera a CoNTRATADA de suas Íesponsabilidades contratuais.

CúUSUTA NoNA - Do RECEBIMENTO E ACETTAçÃO DOS SERVIçOS:

9.1. Em confo.midade com os artigos 13 a 76 da Lei n.e 8.666/93 ê suas alterações posteriores, o objeto
destê contrato será recebido:

| - pÍ@lsoÍlamente, pelo responsável por seu acompanhamento e Íiscâlização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

ll - deffniüramente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pêlas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoÍia que

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, obsenrado o disposto no art. 69 da Lei n.9

8.666/93 e suas aherações posteriores, no prazo máximo de 60 (sessênta) dias úteis.

9.2. O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumênto e na pÍoposta da Contratada
será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso.

9-3- O recebimento proúóÍio ou definitivo não exclui a Íesponsabilidade ciül pela solidez e segurança do
.\_/ sewiço, nem éüco-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei

o{.l este instrumento.

9.4- O prazo dê garantia dos serviços ser:i 05 (cinco) anos, contados a partir do Termo de Aceitação

Definiüvo dos serviços, conforme coput do art. 518 do Código Civil de 2OOZ, ou seja, recebida a obra,
durante 5 (cinco) anos o construtoÍ responde por vícios de solidez ou seguntnça (rachaduras, infiitrações,
\razamêntos, etc) ...

OÁuzuI.I oÉOun- DAS PINAUDADES SOBRE A CONTRATADA

10-1. No caso de atÍaso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidoc com a
contratante, as san@es administrativas aplicadas à contrátada serão:

I - advertência;

ll - multa;

a) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do
serviço, pela recusa etn assinar o contÍato, no pÍazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após

Íegularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sançõês previstas;

I
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b) moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o
valoÍ total do serviço, por dia de inadimplência, até o limite máximo de tO% ldez. poÍ cento), ou
seia, por 20 (ünte) dias, o que poderá ensejar a rescisâo do contrato;

c) moratória no percentual de 1096 (dez por centol, calculada sobÍe o valoÍ tobl do serviço,
pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

lll - suspensão temporária de participaÍ de licitações e impêdimento de contrâtâr com a
AdministraÉo, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

N - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilibfo
peÍante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarciÍ a Administrâção pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.2. A interÍupção da prestação dos serviços por prazo superior a 2 (dois) dias €aracterizará o
descumpÍimento total da obrigação, punível com as sançôes previstas nos incisos lll e lvdo coput desta
cláusula.

10"3. Os prazos de adimplemênto das obÍigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no parágrafo le do artigo 57 da Lei n.e 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.

1O-4. As muttas poÍventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante,
amigável ou judicialmentg e @erão ser aplicadas cumulati\ramente às demais sanções prevastas nesta
cláusula.

1O.5- Serão considerados injusüftcados os atnsos não comunicados tempestivamente e indeüdamente
fundamentados e a aceitaÉo da justificati\ra ficará a critério da Contrâtante.

10.6. Sempre que não houver prejuízo para a Contratantê, as penalidades impostas poderão ser relevadas
ou úaníormadas em outras de menor sanção, a seu critério.

10.7. A aplicaÉo das penalidades será procedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e
contraditoÍio por parte da Contratada, na forma da lei.

oÁUSUIA DEGIMA PRIMEIRA- DAs coNDçÕEs DE HAEIUTAçÂo DA «)ÜTRATADA:

11.1- A Contratada declara, no ato da celebração do presente contrato, estaÍ plenamente habilitda à

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execufo do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e na clausula quinta deste
instrumento.

OÁUSUI.A DEOiIA SEGUNDA - DAS ATIERAçÕES DO CONTRATO:

12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei ns 8-666/93, desde
que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificatirras, nos seguintes casos:

12.1.1. Unilateralmentê pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificação do pÍojeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objeüvos;

bl quando necessária a modificação do rralor contratual em decorrência de acrêcimo ou

SEMAP
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diminuição quantitati\ra de seu objeto, nos limites preüstos no artigo 65 da Lei de Licitações.

12-2- No interesse da Administração, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado
ou supímido até o limite de 25 % (únte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, pal:igrafos 1e

e 2e, da l-ei ne 8.665/93.

12.3- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condiçôes licitadas os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários; e nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

12.4. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamênte corrigidos, podendo caber indenizaÉo por outros danos eventualmente
decorrentes da supÍessão, desde que Íegularmente comprovados.

CúUSUI.A oÉclMA TERCEIRA - DO uvRE ACESSO

13.1 - A contratada fica obrigada a conceder liwe acesso aos documentos e Íegistros contábeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou enüdade pública concedente e
dos órgãos de controle intêmo e externo, conforme art. 43 da Portaria lnterministêrial ns 424, de 30 de
dezembro de 2016.

CúUSUI.A DÉOMA QUARTA - DA EFIúCIA

14.1. A publicação resumida do presente contrato na lmpÍensa Oficial, que é condição indispensável para

sua eficácia, seÉ providenciada pela Contratante, nos termos do Panigrafo Único do artigo 61 da Lêi n.e

8.666/93 e suas alteÍaçõB posteriores.

oÁusutÁ DEctMA euhÍrA - DA REscrsÃo:

15.1. Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstàs nos artigos 77 e
78, na forma do aÍtigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80 da Lei n.9 8.666/93 e suas

aheraçôes posteriores.

oÁusurA pEoMA str(rA - Do REArum DE pREços:

16-1- ltlão haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os pÍ:rzo6

ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os
procedimentos:

a) O indicê de Íêajuste seÉ o índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35, da
Fundafo Getúlio Varyas, publicada na revista Conjuntura Econômica;

b) A data base adotada será MÊS/ANo

c) Pdra o ciilculo do reajustamênto será utilizada a seguinte fórmula:

l-lo
R= _ xV

lo

Onde:

R - Valor do reajustamento calculado;
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V - Valor conúatual das obras ou serviços a serem reajustadosi

l- índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base);

b - índice (INCC) da coluna 35 da FGV, corÍespondente à data base.

16.2. Somente ocorrerá este Íeajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e câso o
adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA

conforme cronograma fisico aprovado pela FlscALlzAçÃo do CoNTRATANTE.

16.3. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

15.4. Em caso de atraso na execução dos sêrviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão
reajustados pela fórmula estabelecida no coput desta Cláusula, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços
seriam Íêalizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico.financeiro;

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem
executados.

16.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de Íeajustamento, o CONTRATANTE pagani à

COIIITRATADA a impor6ncia calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente üio
logo seja diw[ado o índice definitivo.

15,6- Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser úilizado, será adotado em substituiçâo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
dêteÍminado pela legislação entiio em vigor.

16.7- Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partês elegerão novo índice oficial, para

reaiustâmento do preço do valor remanescente.

oÁusuua oroua sÉnma- DAs DrsposçÔEs FINAIS:

17.1- A Administração analisará, julgará e decidiÉ, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se
fundamentêm em moüvos de caso fortuito ou de força maior.

17 -2- Paía os casos previstos no caput desta cláusula, a Contratante poderá atribuiÍ a uma comissão, por
esta designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentefl
naqueles motivos.

17.3. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de afo ou
omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de atividades especificas do
cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais constantes nestas
-Disposições Finais'.

17.4. As exceçôes aqui referenciadas serão sempre tratadas, com máxima cautela, zelo proÍissional, senso

de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da Contabntq cui,
obieti\ro final é o de atender tãô.somente ao intêresse público, não seja interpretado oorno regra

contratual.

17.5- QuaisquêÍ tolerâncias êntre as partes não importaÍão em novação de qualquer uma das cláusulas ou
condiçôes estatuídas nestê contrato, as quais permanecerão íntegras.

flSEMAP
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EsrADo Do AIAPÁ
PREFEITURA UNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

sEcREÍ RrA HUNtcrpAL DE 
^DmllsTRÂçÃo 

E PLANEJATEIro
o€PARrarExro r GofrneÍG E coin Ê los

cúusuua orque onava- Do óRUM:

18-1- Fica eleito o Fórum da Comarca de Laranjal do Jari/AP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais priúlegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o pÍesente termo em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença de duas (02) TESTEMUNHÁS, também no fim assinadas, panr um só efeito legal-

taÍanjal do Jari - AP, 27 de julho de 2021.

un ranjal do Jari
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CNPJ ne 20.238.846/0001-38
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