
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

CONTRATO Nº 20220593       
CONVITE Nº 1/2022-003 PMRP

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de RONDON DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RONDON DO PARA, CNPJ-MF, Nº 04.780.953/0001-70, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste 
ato pelo(a) Sr.(a) ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA,  PREFEITA, residente na RUA CAMILO VIANA, 515, portador do CPF nº 
604.128.952-34, e do outro lado CONSTRUTORA ROCHA LTDA EPP,    CNPJ 04.514.607/0001-40, com sede na Rua Costa e Silva, nº 
1025, Centro, Rondon do Pará-PA, CEP 68638-000, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado 
pelo(a) Sr(a).    MAURIVAN DA SILVA ROCHA, residente na RUA RAIMUNDO CRUZ, 571, CENTRO, Rondon do Pará-PA, CEP 
68638-000, portador do(a) CPF 269.585.112-04, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE DUAS PRAÇAS COM ACADEMIA AO AR LIVRE, VILA DA PAZ-KM56 E VILA 
PALESTINA-KM70, LOCALIZADAS NA BR 222, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

152382  CONTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE NO KM 56  UNIDADE                 1,00       198.007,170       198.007,17
         VILA DA PAZ                                           

        SERVIÇOS PRELIMINARES: ELABORAÇÃO  DE PROJETO EXECUTIVO
        ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL - URBANIZAÇÃO SINAPI Mý 1,00;

        Placa de obra  em lona com plotagem de gráfica SEDOP M2
        4,00; Licenças e   taxas   da   obra   SEDOP  CJ  1,00;
        MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

        SINAPI UN 1,00;  DRENAGEM: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA
        COM PROF. ATÉ  1,5  M  (MÉDIA  MONTANTE  E  JUSANTE/UMA

        COMPOSIÇÃO POR TRECHO),  RETROESCAV.  (0,26 M3 ), LARG.
        DE 0,8 M  A  1,5  M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS

        COM BAIXO NÍVEL  DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 SINAPI M3
        35,00; PREPARO DE  FUNDO  DE VALA COM LARGURA MENOR QUE

        1,5 M (ACERTO  DO  SOLO  NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2
        35,00; TUBO DE  CONCRETO  PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

        PLUVIAIS, DIÂMETRO DE  400  MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
        EM LOCAL COM    ALTO    NÍVEL   DE   INTERFERÊNCIAS   -

        FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.    AF_12/2015   SINAPI   M
        35,00;Boca de lobo  simples  -  BLS  02 - areia e brita
        comerciais SICRO NOVO  un  3,00;  MOVIMENTO  DE  TERRA:

        Escavação manual ate  1.50m  de  profundidade  SEDOP M3
        8,00; Reaterro compactado SEDOP M3 110,00; ESTRUTURAS E

        FUNDAÇÕES: CONCRETO FCK  =  20MPA,  TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM
        MASSA SECA DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  SEIXO ROLADO) -

        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPI
        M3 8,00; Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e

        colocação SICRO NOVO  kg  60,00; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
        Eletroduto PVC Rígido  de  1"  SEDOP  M 100,00; CAP PVC

        ESGOTO SERIE NORMAL  100mm  SBC  UN 4,00; Tubo em PVC -
        100mm (LS) SEDOP  M  2,00; POSTE DECORATIVO PARA JARDIM

        EM AÇO TUBULAR,   H   =   *2,5*   M,  SEM  LUMINÁRIA  -
        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_11/2019  SINAPI UN 4,00;
        Luminária pública simples  SEDOP UN 4,00; Cabo de cobre

        6mm2 - 750  V  SEDOP  M  200,00;  FITA ISOLANTE ADESIVA
        ANTICHAMA, USO ATE  750  V,  EM                        

        ROLO  DE  19 MM X 20 M                                 
        SINAPI UN 2,00;   ALVENARIA:  ALVENARIA  DE  BLOCOS  DE

        CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK
        = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mý,

        COM VÃOS, UTILIZANDO  COLHER  DE  PEDREIRO.  AF_12/2014
        SINAPI                                                 

        M2 103,17;  URBANIZAÇÃO:  Meio-fio em concreto         
        nas dimensões 0,30m  x 0,12m - sem lâmina              

        d'água SEDOP                                           
        M 310,00; CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM
        MASSA SECA DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  SEIXO ROLADO) -

        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPI
        M3 4,65; PISOS:  CHUMBADOR  ACO  SAE 1020 SBC UN 32,00;

        CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE
        CIMENTO/ AREIA MÉDIA/  SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO

        COM BETONEIRA 600  L. AF_05/2021 SINAPI M3 38,00; JUNTA
        PLASTICA DE DILATACAO  PARA  PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5

        MM (ALTURA X     ESPESSURA)    SINAPI    M    1.300,00;
        REVESTIMENTOS: Reboco com  argamassa  1:6:Adit.  Plast.

        SEDOP M2 206,34;  Chapisco  de cimento e areia no traço
        1:3 SEDOP M2   206,34;  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS:  AGUA

        FRIA-TUBOS SOLDAVEIS PVC  20mm  SBC  M 100,00; TE, PVC,
        SOLDÁVEL, DN 20MM,  INSTALADO  EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
        DE ÁGUA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI

        UN 10,00; JOELHO  90  PVC  RIGIDO  SOLDAVEL 20mm SBC UN
        10,00; Torneira p/jardim em PVC de 1/2" SEDOP UN 10,00;

        JOELHO 90 PVC  SOLDAVEL  E COM ROSCA 20mm x 1/2" SBC UN
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        10,00;PAISAGISMO: INSTALAÇÃO DE  PERGOLADO  DE MADEIRA,

        EM MAÇARANDUBA, ANGELIM   OU   EQUIVALENTE  DA  REGIÃO,
        FIXADO COM CONCRETO  SOBRE  PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

        AF_11/2021 SINAPI M2   32,00;  Banco  em  concreto  c/2
        mod.2,75x0,4m (det.12) SEDOP  UN 4,00; Banco em madeira

        de lei c=1,8m,  l=0,4m  e h=0,4m SEDOP M 12,00; Lixeira
        em madeira SEDOP  UN  4,00;  PLANTIO  DE  PALMEIRA  COM

        ALTURA DE MUDA  MENOR  OU                              
        IGUAL  A  2,00 M. AF_05/2018                           

        SINAPI UN 21,00;  Muda de arbusto com altura até 0,50 m
        SICRO NOVO un 140,00; PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO
        CARLOS OU CURITIBANA,  EM  PLACAS. AF_05/2022 SINAPI M2

        380,00; LETRA ACO  INOX  (AISI  304),  CHAPA  NUM.  22,
        RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) SINAPI UN 17,00; Placa

        de inauguração em  aço  inox/letras  bx.  relevo- (40 x
        30cm) SEDOP UN  1,00;  PINTURA:  Acrilica  fosca int. e

        ext. sem massa  c/  selador - SEDOP M2 103,17; Acrílica
        para piso SEDOP  M2  303,60;  LIMPEZA FINAL: LIMPEZA DE

        CONTRAPISO COM VASSOURA  A  SECO.  AF_04/2019 SINAPI M2
        758,87;                                                

152383  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE NO KM 7  UNIDADE                 1,00       124.808,500       124.808,50
        0 VILA PALESTINA                                       

        SERVIÇOS PRELIMINARES: Licenças  e  taxas da obra SEDOP
        CJ 1,00; Placa  de obra em lona com plotagem de gráfica
        SEDOP M2 4,00;  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

        E EQUIPAMENTOS SINAPI  UN  1,00;  MOVIMENTO  DE  TERRA:
        Escavação manual ate  1.50m  de  profundidade  SEDOP M3

        8,00; Reaterro compactado  SEDOP M3 90,50; ESTRUTURAS E
        FUNDAÇÕES: CONCRETO FCK  =  20MPA,  TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM

        MASSA SECA DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  SEIXO ROLADO) -
        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPI

        M3 8,00; Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
        colocação SICRO                                        

        NOVO kg 150,00; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:                 
        Eletroduto PVC Rígido  de  1"  SEDOP  M 100,00; CAP PVC

        ESGOTO SERIE NORMAL  100mm  SBC  UN 6,00; Tubo em PVC -
        100mm (LS) SEDOP  M  2,00; POSTE DECORATIVO PARA JARDIM
        EM AÇO TUBULAR,   H   =   *2,5*   M,  SEM  LUMINÁRIA  -

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_11/2019  SINAPI UN 6,00;
        Luminária pública simples  SEDOP UN 6,00; Cabo de cobre

        6mm2 - 750  V  SEDOP  M  100,00;  FITA ISOLANTE ADESIVA
        ANTICHAMA, USO ATE  750  V,  EM  ROLO  DE  19 MM X 20 M

        SINAPI UN 2,00;   ALVENARIA:  ALVENARIA  DE  BLOCOS  DE
        CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK

        = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mý,
        COM VÃOS, UTILIZANDO  COLHER  DE  PEDREIRO.  AF_12/2014

        SINAPI M2 130,20; URBANIZAÇÃO: Meio-fio em concreto nas
        dimensões 0,30m x  0,12m  -  sem  lâmina d'água SEDOP M

        116,00; CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA
        SECA DE CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
        MECÂNICO COM BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021  SINAPI  M3

        1,74; PISOS: CHUMBADOR  ACO  SAE  1020  SBC  UN  16,00;
        CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE

        CIMENTO/ AREIA MÉDIA/  SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO
        COM BETONEIRA 600  L.  AF_05/2021                      

        SINAPI  M3  25,00;                                     
        JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X

        4,5 MM (ALTURA    X   ESPESSURA)   SINAPI   M   750,00;
        REVESTIMENTOS: Reboco com  argamassa  1:6:Adit.  Plast.

        SEDOP M2 260,00;  Chapisco  de cimento e areia no traço
        1:3 SEDOP M2   260,00;  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS:  AGUA

        FRIA-TUBOS SOLDAVEIS PVC  20mm  SBC  M 100,00; TE, PVC,
        SOLDÁVEL, DN 20MM,  INSTALADO  EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
        DE ÁGUA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI

        UN 10,00; JOELHO  90  PVC  RIGIDO  SOLDAVEL 20mm SBC UN
        10,00; Torneira p/jardim em PVC de 1/2" SEDOP UN 10,00;

        JOELHO 90 PVC  SOLDAVEL  E COM ROSCA 20mm x 1/2" SBC UN
        10,00; PAISAGISMO: INSTALAÇÃO  DE PERGOLADO DE MADEIRA,

        EM MAÇARANDUBA, ANGELIM   OU   EQUIVALENTE  DA  REGIÃO,
        FIXADO COM CONCRETO  SOBRE  PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

        AF_11/2021 SINAPI M2   24,00;  Banco  em  concreto  c/2
        mod.2,75x0,4m (det.12) SEDOP   UN   4,00;   Lixeira  em

        madeira SEDOP UN  4,00;  PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA
        DE MUDA MENOR  OU  IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 SINAPI UN

        10,00; Muda de arbusto com altura até 0,50 m SICRO NOVO
        un 100,00; PLANTIO  DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
        CURITIBANA, EM PLACAS.  AF_05/2022  SINAPI  M2  154,50;

        Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40
        x 30cm) SEDOP  UN  1,00; PINTURA: Acrilica fosca int. e

        ext. sem massa  c/ selador - SEDOP M2 130,20;          
        Acrílica                                               

        para piso SEDOP  M2  165,63;  LIMPEZA FINAL: LIMPEZA DE
        CONTRAPISO COM VASSOURA  A  SECO.  AF_04/2019 SINAPI M2

        487,44;                                                

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      322.815,67

1.2. A obra de que se trata o caput desta Cláusula, desenvolver-se-ão através de Ordens de Execução de Serviços, a 
serem emitidas pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

1.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
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2.1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da CONVITE 1/2022-
003 PMRP, partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DESPESAS DE PAGAMENTO
3.1. O valor total deste Contrato é de R$ 322.815,67 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete 
centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 
apresentados pela CONTRATADA.

3.2. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a 
cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 0205.044510151.1.012 Construção, Reforma e Ampliação de 
Praças, Urbanas e Rurais , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no 
valor de R$ 322.815,67

3.3 - A despesa para os anos subsequentes, 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 QUARTA - DO AMPARO LEGAL
4.1.O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, o edital do 
Processo Licitatório CONVITE 1/2022-003 PMRP, bem como as disposições de direito privado aplicável à matéria.

CLÁUSULA QUINTA: ORIGEM DO CONTRATO
5.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade CONVITE 1/2022-003 PMRP

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias a contar da emissão da Ordem de Execução de 
Serviços.

6.2. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada,  deverá iniciar a obra em até 10 (dez) dias

6.3. O prazo de que trata o item 6.1, poderá ser prorrogada por ig ual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão licitante.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições 
contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Décima deste Contrato.

7.3. Disponibilizar informações técnicas para o bom andamento das obras em execução.

7.4. Disponibilizar os pagamentos constantes na Cláusula Décima, a pós cumpridas todas as formalidades legais.

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, 
bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, 
cabe:

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
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b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou defeitos, 
em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser 
demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, 
bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue inteiramente 
concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;

e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança 
pública e as melhores normas técnicas específicas;

f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competente s, o necessário licenciamento dos serviços, as 
aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos 
competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução da obra;

h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equip amentos ou de serviços executados;

j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, 
social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação;

l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quan to às redes de serviços públicos, aos fatos de 
que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do 
"TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os 
gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização da obra, até a sua entrega 
perfeitamente concluída;

n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser 
empregado na execução da obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos 
contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra;
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r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada;

s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou 
defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos 
acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar 
conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pel o CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e 
demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços.

x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços  e as obras executados, bem como sobre os 
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente 
venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.

z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do 
contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.

8.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por órgão da Administração.

8.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo veri ficada após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução 
de obras e/ou serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

8.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e 
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convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do 
pagamento dos créditos da CONTRATADA.

8.5. Fornecer todos os dados solicitados, pela CONTRATANTE, ou pela comissão designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato.

8.6. Não mudar o projeto no todo ou em parte, sem expressa autorização da CONTRATANTE.

8.7. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, 
mantendo-se as demais disposições contratuais.

CLÁUSULA NONA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE
9.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na CONVITE 1/2022-003 PMRP, bem como na 
cláusula terceira, cujo valor global é de R$ 322.815,67 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete 
centavos), desde que efetiva e comprovadamente executados todos os serviços objeto deste instrumento contratual.

9.2. Nos preços ora pactuados estão incluídos, todos os custos operacionais, e despesas decorrentes de licenças, 
imposto, fretes e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir no cumprimento 
do presente contrato, bem como todo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessários, excluindo-se a 
Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos.

9.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato. 

9.4. Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, 
contados a partir do início da vigência do contrato, utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier substituí-lo.

9.5. O reajuste de preços poderá ser solicitado, com apresentação de requerimento junto ao FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, acompanhado de justificativa do aumento dos preços dos materiais pela indústria e ou 
dos encargos financeiros ocorridos (aumento da carga tributária). Caso haja redução dos preços o mesmo será aplicado 
na nota fiscal sem necessidade de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula terceira do presente contrato, será efetuado de acordo 
com o Cronograma Físico-Financeiro.

10.2 As medições dos serviços realizados serão em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, através do 
Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no respectivo Boletim de 
Medição, e somente após a aferição efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro Civil da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RONDON DO PARA, o referido Boletim será aceito;

10.2.1 Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou menor) serão 
conciliadas pelos quantitativos corrigidos.

10.2.2 O pagamento do valor de serviços contratados será feito conforme as medições, baseadas na planilha 
orçamentária da CONTRATADA, o pagamento será efetuado após aprovação das medições pela fiscalização da 
OBRA e consequente liberação dos recursos financeiros, e será efetuado de acordo com a apresentação de 
medição assinada pelo Engenheiro civil do município.
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10.3. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o recebimento 
provisório.

10.4. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula segunda do presente Edital será efetuado da seguinte 
forma:

a) A Contratada deverá informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato através de 
Ofício/Memorando com antecedência mínima de 03 (três) dias que haverá a medição dos serviços, para que esse 
Departamento solicite junto à Comissão de Licitação a liberação do processo licitatório para inserção de documentação 
no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

b) A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o: Boletim de 
Medição (arquivd o formato Excel), Boletim de Medição impresso contendo a assinatura do Engenheiro Civil da 
Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de De spesa, Arquivo fotográfico dos serviços medidos (no 
mínimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovação da regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos 
Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS, CNDT, Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do 
Contratado.

c) Após o lançamento de todos os documentos elencados na alíena "b" no sistema Geo-Obras do TCM-PA, 
será encaminhado à Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessários para no prazo de até 30 dias 
efetuar o pagamento.

10.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos serviços/recebimento 
provisório.

10.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais imperfeições 
detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior.

10.7. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA não efetua pagamento antecipado, não sendo 
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

10.8. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos.

10.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal incluir no espaço "observação" o número do contrato 
e do Processo Licitatório. 

10.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquan to pendente de liquidação ou qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

10.11. A liberação da parcela referente a primeira medição fica condicionada à apresentação:

(a) Cópia da ART de Execução.

(b) CEI - Cadastro Específico do INSS.

10.12. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o recebimento 
provisório. 

10.13. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências: 
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a) testar todos os equipamentos e instalações; 

b) revisar todos os acabamentos; 

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da 
obra/serviços executados; 

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto 
às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços. 

10.14. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 
serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

10.15. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a 
reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da 
obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil 
Brasileiro. 

10.16. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA não efetua pagamento antecipado, não sendo 
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 

10.17. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos provisoriamente. 

10.18. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para observação deverá constar o 
número da CONVITE 1/2022-003 PMRP e do CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PESSOAL EMPREGADO
11.1. Correrão por conta exclusiva, da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu pessoal designado para a 
execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade nesse sentido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO
12.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou parcial do 
CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades: 

a) advertência;

b) Diária, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), do valor total dos serviços não executados, por 
cada dia que exceder o prazo estipulado na cláusula quarta deste instrumento contratual, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE;

c) Multa, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por infringência de qualquer outro dispositivo 
contratual;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
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superior a dois anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade.

12.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 12.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos ilícitos 
visando frustrar os objetivos deste Contrato.

12.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
como se neste instrumento transcritas fossem.

12.4. As multas serão aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura 
Municipal de Rondon do Pará, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, a ser emitido.

12.5. De qualquer multa imposta a CONTRATADA poderá no prazo legal oferecer recurso junto a CONTRATANTE.

12.6. As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste contrato, bem como 
na Lei Federal nº 8.666/93, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que causar a 
CONTRATANTE e a terceiros, em consequência de inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido administrativamente, a critério da CONTRATANTE, independente de 
interpelação judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer 
espécie, quando:

a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista na 
alínea “b”, do item 13.1 da Cláusula antecedente;

b) Transferir a terceiros no todo, a execução dos serviços;

c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência.

13.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, mediante 
aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, desde que haja ocorrência das hipóteses previstas no 
artigo 78, inciso I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das pe nalidades pertinentes e, sem que caiba a CONTRATADA 
direito a qualquer indenização.

13.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta rescisão não 
traga prejuízo à CONTRATANTE.

13.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das obrigações 
trabalhistas dela decorrentes.

13.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcritos fossem.

13.6. Fica estabelecido que quaisquer importâncias eventualmente, devidas pela CONTRATANTE a CONTRATADA 
serão cobradas judicialmente, quando esgotada a via administrativa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14.1. 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.

14.2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:

14.2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; e

14.2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
15.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor 
inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco 
por cento) para CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO.

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

15.2. 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 DÉCIMA SEXTA: DA VIGÊNCIA
16.1. A vigência deste Contrato será de 12 meses a partir da data de sua publicação, tendo início e vencimento em dia 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93.

16.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação sejam 
integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
17.1. Ao final de cada período de 30 dias, a fiscalização procederá à medição dos serviços efetivamente executados 
concluídos e aceitos, conforme cronograma físico financeiro e/ou a pedido da CONTRATADA, em caso que a obra 
esteja adiantada a sua execução.

17.2. A Obra objeto deste contrato somente será considerada concluída e em condições de ser recebida depois de 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada pela Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de 30 (trinta) dias, necessários à 
observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 
da Lei nº 8.666/93.

17.3. Depois de cumpridas todas as formalidades legais, a fiscalização, remeterá ao Poder Executivo, relatório com 
todas as observações e notificações feitas no decorrer da execução da obra, acompanhado do Laudo Final de 
Recebimento da Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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18.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alan Amaral Viana - Engenheiro Civil -
Contratante CREA-PA RNP 151692179-8, para promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no 
cronograma Físico-Financeiro; 

18.2. O fiscal 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. 

18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato/Obras deverão ser solicitadas 
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

18.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pelo sservidor designado para esse fim conforme consta na sub-
clausula 18.1, representando a CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. 

18.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 

18.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
19.1. Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a CONTRATADA caucionará junto a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, na data de assinatura do C ONTRATO, importância correspondente 
a 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO, por qualquer um dos meios previstos no Artigo 56, parágrafo 1º da Lei nº 
8.666/93.

19.2. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do Contrato, 
fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a Prefeitura Mun icipal de Rondon do Pará nova garantia em favor da 
mesma, com prazo de validade prorrogada.

19.3. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restitu ída após a execução e recebimento definitivo do objeto 
do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices financeiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO
20.1. O presente Contrato será publicado na forma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que n ão possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

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

   

 RONDON DO PARÁ-PA, 21 de Novembro de 2022
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    PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
    CNPJ(MF) 04.780.953/0001-70

    CONTRATANTE

    CONSTRUTORA ROCHA LTDA EPP
    CNPJ 04.514.607/0001-40

    CONTRATADO(A)
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