
Estado do Pará 
Governo Municipal de Pau D'arco 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CONTRATO N° 20180036 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO E A • 
EMPRESA. MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI ME, CNPJ 14.456.868/0001-05. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, com sede na Avenida Boa Sorte, s/n, setor Paraíso — Pau D'Arco - PA, 
inscrito no CNPJ sob n° 34.671.016/0001-48, neste ato representado, neste ato representado pelo Sr.° FREDSON 
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°2863484, PC/PA, inscrito no C.P.F. sob o 
n° 650.021.212-68, residente e domiciliado na Cidade de Pau D'Arco, Rua Antonio Pinheiro Cavalcante, S/N, CEP: 68.545-
000, denominado CONTRATANTE e, de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, 

• MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ 14.456.868/0001-05, com sede na RUA TRÊS 
IRMÃO, MORADA DA PZ, Redenção do Pará, CEP 68550-468, de agora em diante denominada 
CONTRATADA(0), neste ato representado pelo Sr. ANTONIO JOSÉ DE SÁ ROCHA, residente na , 
Redenção do Pará, portador do CPF 198.734.252-68, têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 7/2018- 001PMPD, regido pelas normas da Lei 8.666/93, legislações complementares e pelas cláusulas 
seguintes. 

1.0 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato objetiva a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL 
RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES 
NATURAIS NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO CONFORME O CONVÊNIO 004/2018 FIRMADO ENTRE 
O SETRAN E O MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO 

ITEM DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇOES 	 UNIDADE 

0001 	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - Marca.: METRO QUADRADO 
SERVIÇOS 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
0002 	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M HORA 

ETROS CUBICOS - 136 KM - Marca.: SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 
METROS CUBICOS - 136 KM 

0003 	LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1 HORA 
,72 METROS CUBICOS - 113KM - Marca.: SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 
METROS CUBICOS - 113KM 

0004 	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA - 93 KM - Marca.: SERVIÇOS HORA 
LOCAÇÃO DE MOTONIVERADORA - 93KM 

0005 	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA - 74,5KM - M HORA 
arca.: SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA - 74,5KM 

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

6,00 370,000 2.220,00 

1.546,86 154,000 238.216,44 

290,04 162,000 46.986,48 

386,72 202,000 78.117,44 

290,04 170,000 49.306,80 

VALOR GLOBAL R$ 414.847,16 

2.0 - CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Os serviços deverão ser executados imediatamente, após a emissão da ordem de serviços. 

2.2 — A administração municipal designará um servidor, com competência para acomp 
fiscalizar os serviços. 
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2.3 - Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente 
os serviços que lhes forem atribuídos. 

2.4 — A contratada fica obrigada a prestar os serviços bem como fornecer todos os materiais 
necessários, objeto do contrato, tanto equipamentos e/ou outros itens necessários a prestação dos 
serviços. 
2.5 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços obrigando-se 
a reparar aquele que estiver em desacordo com apresentado na proposta. 

2.6 — A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, 
• encarregada de acompanhar os serviços, prestando esclarecimento solicitados atendendo as 

reclamações formuladas, inclusive anexar a Nota Fiscal. 

• 

3.0 — CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - Receberá a CONTRATADA pelos serviços, citados na Cláusula Primeira, o valor global de R$ 
R$ 414.847,16 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos). 

3.2 - O pagamento será efetuado conforme o cronograma de desembolso, juntamente com a medição 
feita pelo Departamento de Planejamento. 

3.3 — O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, salvo por motivos de alteração 
na legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública. 

3.4 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 

3.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedor-contratada, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de 
preço, bem como da Nota de Empenho; 

3.6 — Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a 
fluir após a sua reapresentação. 

3.7 - Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá estar com a documentação 
obrigatória devidamente atualizada e comprovar situação regular perante a Seguridade Social (INSS), 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), anexa a Nota Fiscal. 

4.0 — CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA E PRAZO 

4.1 — A vigência deste instrumento contratual iniciará em 29 de Maio de 2018 extinguindo-se e 8 de 
Agosto de 2018, podendo ser prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em 
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5.0 - CLAUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2018 Projeto 
1018.267820010.1.014 Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

6.0 — CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações do 

• CONTRATADO: 

- Prestar os serviços em conformidade com disposto na Cláusula Primeira deste Contrato; 

- Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo 
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 	" 

III 	- Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços e fiscal do 
contrato, objeto da presente licitação. 

IV 	- Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

- Aceitar supressões ou acréscimos que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco 
• por cento); 

VI 	- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE: 

- efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, conforme o disposto na Cláusula terceira 
item 3.1. 
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III 	- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 

IV 	- Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7.0 — CLAUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO 

• 7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante 
notificação de no mínimo 10 (dez) dias de antecedência. 

7.1.1 - Constituem motivos para rescisão sem indenização: 

7.1.2 — o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato; 

7.1.3 — o comprometimento reiterado de falta na sua execução; 

7.1.4 — a decretação de falência ou insolvência civil; 

7.1.5 - a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios; 

7.1.6 — razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas 
pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o 

• Contrato; 

7.1.7 — ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução 
do contrato. 

7.2 — É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 
da Lei 8.666/93. 

73 - É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos casos de rescisão prevista nos 
itens 7.1.1, 7.1.2. 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA — DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 

8.1 — O presente Contrato foi firmado com base nos artigos 54 e 55 da Lei n° 8.666/9 
fazendo parte deste contrato. 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/N° - CENTRO - PAU D'ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 

ue fica 



Estado do Pará 
Governo Municipal de Pau D'arco 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

9.0 - CLÁUSULA NONA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 

9.1 — As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, 
que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta 
pactuação. 

10.0 — CLAUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

10.1 —Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 
do objeto deste, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da 
Lei n. 8.666/93: 

- advertência; 
II 	- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 

IV 	- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

	

10.3 	- Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de prestar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

	

10.4 	- As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas 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. 

	

10.5 	- As multas de que trata este item, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) 
a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.6 	- As multas de que trata este item, serão descontadas do pagamento eventualmente 	ido 
pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudica 	em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo m 	o de 
05 cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
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11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste Contrato na Imprensa Oficial Do Estado. 

12.0 — CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

12.1 - O foro da Comarca de Pau D'arco, Estado de Pará, é o competente para dirimir eventuais 
pendências acerca deste contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2°. 

13.0 — CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 — Este contrato se sujeita ainda às Leis Municipais inerentes ao assunto. 

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes contratantes aceitarem as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, pelo que passam a assinar, na presença das testemunhas 
abaixo relacionadas, em três vias de mesmo teor e igual valor. 

Pau D'arco PA, 29 de Maio de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'AR 
CNPJ(MF) 34.671.016/0001-48 

CONTRATANTE 

MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EI LI ME 
CNPJ 14.456.868/0001-05 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

la - NOME: 
	

2a-NOME 	  
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