
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará
Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho

Procuradoria Jurídica

CON''I-RÁI]O N':054 12017 - PIUSIP

CONTRATO DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL N" 54/2017- PMSIP,
QUE ENTRE Si CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO
PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL e a
MDM - PLOJE'r'OS W CONST'RUÇÕES
LTDA - EPP.

Por este instrtlmerrto, o MUNICÍT,TO Og SANI.A IZABEL DO PARÁ/PMSIP,
pessoa jurídica de direito público interno, corn sede à Avenida Rarão do rio Rranco, n":
1060, Bairro: Centro, CllrP: 68.790-000, inscrito no CNI'J/MF sob o no:

05.171.699i0001i76, representacto, neste afo, pelo senhor EV'Ai\DRO BARROS
WA'IANABE, prcí'eito municipal, brasileiro, casado, CIPF n": 304.470.562-53, carteira
de identidade civil no: 1871706.- SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade.
cloravantc clcnorninacla CONTRATANTE e a EMPRESA M DM- PROJETOS \!
CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, corn CNP.VMF N" : 313.93710001-45, irrscrição
estadual n": 35.228.021.854, çom sede na Rua Ministro Raphael cle Barros
Monteiro, n": 55, lo andar- sala 02, bairro: Jarclirn dos Camargos, na citlade cle

São Paulo, Estaclo de Sào Paulo, represenfacla, nesfe ato, por sua sócio
proprietário, senhor MARCO AURELIO DA MATTA , portador «lo CPF:
296.745.268-Íi9 e carteira de identidade n": 34.003.266-2- SSP/PA, residente e

dorniciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, doravaute denorninada
CONTRATADA, resolvern celebrar o presente Contrato em regirne de Ernpreitada
Por Preço Global, fundamentada na Lei F-ecleral N" 8.666, de 21.06.1993, altcrada
pela Lei n" 8.883, de 08.06.94, Lei n" 9.032, de 28.04.95, e a Lei n" 9.648. cle

27.O5.98, e demais [egíslação pertincntc na rnodalicÍade'I'OMADA DE PREÇO N"
O2l20l7- PMSIP, mediante as cláusulas c condiçõcs a seguir estabelecidas;

Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o prcsentc
Contrato para execução de ohrâ, como abaixo se declara:

FUNDÀMENT^ÇÃO LEGÂL: Leis Federais no. a.666/93 e Processo
Licitatório TOMADA DE PREÇO N" 0212017- e seus anexos.
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1. DO OBJETO
l.l. O ob.jeto deste contrato: serviços de ernpresa cspccializad,a na execução de
obras civis na REFORMA B AMPLIAÇÃO »O MERCADO MUNICIPAL DE
SANTA IZÀBEL DO PARÁ, nas especificações, unidacles, quantidades, valor
luritário, conclições e forrna constantes cla Proposta cle Preços da CONTRATADA e
nos tetnros exprcssos no eclital de licitação TOMADA DE PREÇO No 02/2017.
1.2. Os serviços descritos no itern anterior serão executados pela CONTRATADA
em regime de ernpreitada global, cujos ônus de execução, financeiro, fiscais e
tributários serão de responsabilidade, exclusiva, da CONTRÁT-ADA.
1.3. O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório,
rnodalidade 'I'OMADA DE PREÇO N" 02/2017 - PMSIP e, tambérn, à respectiva
ploposta dc preços emitida pela CONTRATADA.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh

2.1. Os recursos garantidores pam a execução do objefo ent licitação estão
previstos no Orçarnento Municipal vigente sob a seguinterubrica:
Uniclacle Orçamentária - ll02- FUNDO MUNICIPAL DO DES. URBANO DE
HABIT,ITAÇÃO.
PT: 15 45200191.025 CONSTRÇÀO E RRFORMA DE I'RIIDIO I'UBLICOS
NATURIIZA DA DESPENSA: 15.000-00

3. DAS FONTES DE RECURSOS FTNANCETROS

3.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serern realizadas na
execução do objeto em licitação são aqueles provenientes de:
a) Repasses f-ederais c/ou cstaduais vinculados à respectiva dotação
orçamentária.
b) Repasses cle aplicações não vinculaclas.
c) Recursos próprios do município,

4. DO VALOR DOS SERVIÇOS

4.1. O valor dos serviços ora contratados imporla em R$ 885.465,02 (oitocentos e

oitenta e cinco reais e quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

4.2. O valor descrito na ciáusula anterior é global e f,rnal, não sendo, sob hipotese
uÍgtrrna. pcrnritido o serl rcajuste.

5. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LTQIITDADOS

5.1. O pagalnento pela exccução cla obra prcvisto ncstc certame será efetuado
conforme rnedições emitidas pela fiscalização da obra, e faturas deviclamente
atestadas, mediante er aprcsentação da documentação abaixo;
5.2. Boletirn de Medição, devidarnente afericla lreler fiscalizaçâo da Secretaria
Municipal de Obras Públicas, corn
cronograma de entrega de obra;

Íisioa executada obedecenclo ac>
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Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho

Procuradoria Jurídica

5.3. A apresentação da respectiva nota fiscal acornpanhada do corresponclente
recibo.
5.4. A lavratura respectiva licluidação obra constante da nota fiscal, cr,rjo
procedimento deverá ser fomalizaclo por servidor da Prefeitura;
5.5. O pagamento pela execução dos serviços previsto neste certarne será
efetuado, condicionahnente, col11 a apresentação da rcspectiva nota fiscal.
acompanhada da meclição corespondente, firrnada por servidor da Pref-eitura
Municipal responsável por esse ato.
5.6. A apresentaÇão da relação nominal cle todos os elnpregados que trabalhar-rr
na execução da obra, conr as respectivers dalas de admissão, função orr cargo
exercido e o valor dos respectivos salários.

5.7. Cotnprovarúe clo recolhimento clas parcelas refcrente ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
5.8. Para o Município efctuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do
certame deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que iráexecuttrr.
5.9. Termo de rescisâo conlrafual corn a quitaçâo das parcelas traballristas, no
cerso cle dispensa do ernpregado que trabalhava na obra, ou termo de acorclo
firmaclo perante a justiça do trabalho, onde conste expressarnente a exclusão da
Prefeitura Municipal de SANTA IZAPEL DOPARA;
5.9. A parcela da obra considerada def'eituosa ou Íbra das especificaçõcs do
projeto, assirn como das norÍnas técnicas, não será objeto cle rnedição:
5.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incÍusive
no caso dc- subcontratação, quando ficará solidariamente responsável corn o
subcontratado pelo cumprinrcnto dessas obrigações; A inadimplência do çontratado
ou do subcontratado com referência âos encargos trabalhistas, fiscais e cotnerciais
trão transfere a PreÍbitura Murnicipal de SANTA \Z.AL1Í;.L DO PARA a

responsabilidade sobre o scu pagarnento, nem poderá onerar objeto do contrato ou
restringir a regularização e o uso das obras e ediÍicações, inclusive perante o
registro cle imóveis, corlsoante o clisposto no § l" do Art.7l, da Lei 8.666/93.
5.11. Nenhum pagamento será cfetuatlo à CONTRATADA, enquanto não I-ot'

cor-nprovado o recolhirnento das contribuições sociais (li-GTS e Previdência Social),
corresponderlte ao mês da última competência vcncida, bern como a apresentação da
Celtidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT vigcnte; acompanhando a nota
flscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o ar1.

67 da Lei no 8.666/1993, e snas mocliÍicações, ou enquanto estivel penclente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tbr imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual, sern que isso gere direito acréscimo de
qualquer natureza;
5.12. O pagarlento será efetuado ern até 3O (trinta) dias após â entlega da nota
fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivorecibo.
5.13. Em casos de devolurção da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir'
cor-r'eções -julgadas nece^ssár'ias, o
devolvido passará a contar após el

pÍazo para pagamento do docurrrento
a reapresentação coln as correções%
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devidamente produziclas.
5.14. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecurriárias aplicaclas à
CONTRAT'ADA serão descorrtados clos pagatnentos devidos àmesma.

6. DAS OBRTGAÇÕES E PENALIDADES

6.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção
aos seus profissionais, bem colTlo toclas as despesas necessárias para a execuçào
dos serviços contrataclos, incluindo clespesas e cleslocarnento, estaclia,
nlirnentaçâo, salár'ios, encnrgos sociais. previclenciár'ios. comerciais e trabalhistas,
ecpripamento de prclteção inclividual e quaisclucr outros que fizerem necessários acr
cuunprimcnto das obrigações decorrentcs doste contrato, isentando totalmcnte a
CONTRATANTL].
62. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n" 8.666/1993, fica estipulado o
percentual de 0,5% (rneio pol cento) sobre o valor inadimplido, a título cie multa de
mora, por dia de atraso injustilicado no lbrnecimento do objeto dcsta I-OMADA DE
PRIBçIO, até o limite de 1O9/, {dez por cento) do valor empen}rado.
6.3. Er-n caso de inexecução total ou parcial clo pactuado, em razão do
descumprimcnto de qualquer das contlições avençadas, a corÍratada Íiçará sujeita às
seguintes perralidades nos termos do art. 87 da Lei Irederal n' 8.666/1993:
a) Advertência porescrito.
b) Multa de l$%o (dez por cento) do valor docontrato.
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimerúo dc conlratar
coln a Adrninistraçâo por prazo nâo sr-rpeliora 2 (dois) anos.
d) I)eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Aclministração l,ública.
6.4. As penalidades somentc poderão ser relevadas ou atenuadas pela
autoridade cotnpetente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão c1e

circunstâr-rcias fiurdamentadas elTr Íàtos reais e cornprovados, clescle que
f'ormuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

7. DÀ EXECUÇÃODoS SERVrÇOS

7.1 Os serviços, objeto deste ceftarrre, serão executados conforme as
especiÍicações, exigências e conclições previsltrs no prÇsente edital e em seus
anexos, especialmente, no projeto básico, rnemorial descrito/especificações
técnicas e planilha orçamentár'ia.
7.2 Deve-se, tambérn, observar as exigências e recomendações técnicas -
profi ssionais relalivos â eventos destanatureza.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Será admitida a subcontratação se previarnentc aplovada pela
F-ISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo principal do objeto, rcstrita,
contudo, ao percentLral rnáximo de 307o (.trinta por cento) do orçamento, devendo a
EÀ4PRESA indicada pela Licita»te ( ONTR,A]-^DA, antes do início da&
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realização dos serviços, apresentar documentação que corrrprove sua habilitaçâo
jurídica. r:egularidade Íiscal. nos termos previstos neste Edital:

8.2 .E vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem conro dos
sctviços considerados parâ efeito de atestação da capacidade técnico - operacional e

tócr.r ioo-profi ssional ;

8.3 .A subcontratação de clue trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do
contratado perante a Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA cluanto à

qualidade técnica da obra ou do serviço prestaclo.
8.4. Competc à Secretaria Municipal de Obras Públicas acompanhar, supervisionzrr
e clenunciar quaisquer irregularidades constataclas, emitir o lau<lo conclusivo sobre o
ob.ieto do presente instr-r.rmento, bem como atestar os documentos da despesa,
quando con-rprovada a hel e pagamento, designanclo o servidor CESAR
EDUARDO MEDEIROS CANIII,AS.

09. DO PR,{ZO DE EXECUÇ,ÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serwiços ora contratados serão exeçutados e concluídos no prazo máxitno
de 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS).

9.2. Meses, corrtarlos cla data de assirratura do presente contrato.
9.3. Havendo necessidade, desdc clue devidamente -iustificada, o prazo dc
execução ora corrtratado poderá ser prortogado, observando-sc as

reconrerrclações pr:er,'istas na Lei Fedcral n" 8.666/1993.

10. DA FrscALtzAÇLo

10.1. Compete à PREFEITURA MUNICIIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
acornparúar, supervisionar e denunciar quaiscluer irregularidades constataclas, emitir
o laudo conclusivo sobre o objeto do prescnte instrumento, benr corno atestar os

documentos da despesa, quando comprovada a fiel e pagamento' 17.2. Iiiça
designaclo o Sr. CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS, CREA:
150.216.372-9, CPF N" 593.454.202-82, como responsável pelo acompanhamento
da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67

da Lei n" tt.666/93 esuas alterações.
lO.2 A presença da fiscalização não atenua a respoltsabilidade da

CONTRATADA.
I0.3. Cabe ao r€sponsár,el pela fiscalizaçâo o regisfro enr relatórios de todas as

ocorrôtrcias e cleficiências porventura cxistentes na prestação dos setwiços
cor-rtratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a irnecliata correção das

irregr"rlariclades apontadas.

11. DO RECEBTMEN'IO DOS SERVIÇOS

11.1. Concluídos os serviços, a elnpresa executora da obra comunicará à

Prefeitura, a firn que se realize o respeclivo Termo cle RecebimentoProvisório.
11.2- O Tenno de Recebimento Provisório será lavrado ern até quinze dias após o
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recebimento da comunicação da elnpl'esa executoLa e subscrita por, pelo menos, três

servidores da Prefeitura. entre estes. o F'iscal daobra.
I1.3. Havendo restrições rros serwiços entl'eglres, a empresa executora da obra
clever-á repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas-

11.4. Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas
correções, a Prelbitura entitirá o I'ermo de Itecebirnento l)efinitivo da obra, o

qual deverá ser subscrito pelo Fisoal da Obra e pelo representante da empresa
execlrtora da obra.

12, DO PRAZO DE GÀRANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

12.1 . Durante cloze meses após a data clo recebirnÇnto definitivo dos serviços, a
empresa executora, na forma do Art. 69 da Lei Fe«leral n" 8"666/1993, tlca obrigacla
"a reparaf, corrigir, l'elnovel', r'econstrrrir ou substituir, às sttas expeÍIsas, no total or.t

ern parte, o objeto do contrato em se que verifioaretn vícios, defeitos ou incorreçõcs
resultantes da execução ou de tnateriais ernpregados" na obra e/ouserviços.

13. DAVIGÊNCIA DO CONTRATO

13,1. A vigência do prcsente contrato inicia-se na data cle sua assinatura e

Ílrrclará ern l2 (doze) lrlÇses, prorlogável nas condições previstas no alt. 57, §1" e 2

" da lei 8.666/1993.

14. DA PUBLTCAÇÃO
14.1. 0 presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, Diário OficiaÍ cÍo

l'lstado, na f'orma da lei.

15. DASPENAI,IDADES

15.1. Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à
CIONTRATADA as Sanções previstas na Lei de Licitações e Contatos e, tambérn,
descritas no ediral da TOMADA DE PREÇ-O N" 02l2O I 7- PMSIP.

16. DA RESCISÃO DO CONTRÀTO

16. I . A r-escisão deste contrtrto dar-sc-á em clualquer dos casos de quc tratam os

artigos 77 a80 da Lei Federal n" 8.666/1993 e nas alterações uelaproduzidas;
16.2. A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de serviço,
em Çaso de subconü'atação, aincla que parcial, e no que t'or permitido, dos serviços

ob-icto deste Contrato.

17. DO FORO

17.1.Fica eleito o Foro da cidade de SAN'IA IZABEL DO l'ARÁ, Estado clo Pará,

para to<la e qualquer ação judicial deste instrutrrento.7
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18. DAS DISPOSIÇÔESFINAIS

18.1. Declaram as partes que este corrtrato cotresponde à manifestação final,
completa e exçlusiva do acorclo entre elas çelebrado.
E, por assim esÍâr'erx de pleno acordo, assinarn o presente instrrrmenlo, enr 04
(quatro) vias, iguais teor e forma, para todos os Íins de direito, na prcsença das
cluas testemunhas abaixo, que a tudo zrssistiram.

SANT LZAB DO PARA-PA. 05 cle Julho cle 2017.

PAL
TÀNTE

EMPRESA MDM !V CONSTRU LTDA- EPP
CONTRATADÀ

lfesternunhas:
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