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CONTRATO nº 2/2017-017 

 

  

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, 

DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PARÁ, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO/PA, E A EMPRESA CONTEL CONSTRUÇÕES E 

ELETRECIDADE LTDA CNPJ: 02.793.005/0001-44 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, Estado do Pará, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 05.149.182/0001-

80, com sede administrativa na Rua Frei Daniel de Samarate, nº. 

128, Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. PEDRO 

CABRAL DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, servidor público, 

portador do RG n°  PC/PA e do CPF sob o n° 535.423.552-00, 

residente e domiciliado nesta cidade de Santarém Novo - PA, neste 

ato designado simplesmente neste ato designado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONTEL CONSTRUÇÕES E 

ELETRECIDADE LTDA a  inscrita no CNPJ sob o nº: 02.793.005/0001-

44 , com sede na TRAVESSA PAULO FRONTIN, S/N, CENTRO, PEIXE – 

BOI/PA CEP:68.734-000,aqui representada por SIDNEI PEREIRA 

OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº: 4993002 Órgão 

expedidor PC/PA e CPF: 701.003.492-34, neste ato designada 

simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, 

nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 

consoante o Pregão Presencial n.º 017/2017, parte integrante deste 

Contrato, independente de transcrição, e pelas cláusulas e 

condições abaixo:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1Por força deste contrato, A CONTRATADA se compromete a prestar 

para o CONTRATANTE, os serviços de manutenção elétrica na Rede de 

Distribuição Urbana e nos próprios públicos do Município de 

Santarém Novo, conforme descrição do objeto, a saber:  
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Total 
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Propos

ta 

1 UN 01 

Contratação 

de empresa 

especializada 

para 

prestação de 

serviços de 

manutenção 

corretiva e 

preventiva de 

rede de 

energia 

elétrica, 

substituição 

de lâmpadas e 

outros 

materiais 

danificados 

em postes, 

ampliação da 

rede de 

iluminação 

pública com 

instalação de 

postes, 

transformador

es, 

luminárias, 

reatores, 

reles, 

braços, 

lâmpadas e 

demais 

materiais 

necessários, 

manutenção em 

praças, 

ginásios de 

esportes, 

campos de 

futebol, 

praças, 

escolas, 

ruas, vias, 

avenidas, 

 R$ 

841.582,

78 

R$ 

841.582,

78 
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estradas do 

município, 

praças, 

agrovila e 

assentamentos 

do município 

e demais 

áreas 

públicas, 

(com 

fornecimento 

total de 

materiais e 

mão de obra e 

uso de dois 

veículos 

utilitários e 

caminhão 

guincho com 

cesta de 

inspeção e 

alcance até 

12 metros). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

2.1. Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:  

a)Acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços executados 

pela CONTRATADA;  

b)Efetuar o pagamento pelos serviços prestados de acordo com 

o estabelecido neste instrumento;  

c) Observar para que durante toda a vigência do Contrato, 

seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação, conforme a Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

 

2.2. A CONTRANTANTE exercerá a Fiscalização dos serviços com 

pessoal pertencente ao seu quadro de empregados ou contratados, 

mediante a designação de um responsável em até 10 (dez) dias após 

a assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

3.1. A Contratada se compromete a:  
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a)Executar os serviços de acordo com o objeto do presente 

contratado em consonância com a legislação aplicável e de 

acordo com as demandas do CONTRATANTE;  

b) A CONTRATADA se responsabiliza pela parte técnica dos 

trabalhos, de acordo com a legislação em vigor e em 

consonância com as normas regulamentares aplicáveis.  

c) Manter, durante a execução do contrato, situação de 

compatibilidade com a execução das obrigações assumidas;  

d) Permitir e facilitar por todos os meios ao seu alcance, 

a ampla ação da fiscalização do CONTRATANTE, atendendo às 

solicitações que lhe forem feitas, desde que tenham relação 

com o escopo ora contratado;  

e) Cumprir com o trabalho de acordo com as ordens de serviço 

da Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos. 

f) Identificar os veículos da CONTRATADA com os dizeres:  

 Prefeitura Municipal de Santarém Novo 

 Serviço de Manutenção de Iluminação Pública 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO  

 

4.1. Pelos serviços especificados na cláusula primeira, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 841.582,78 

(OITO CENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS 

REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).  

 

4.2. Os pagamentos serão efetuados após a emissão da nota fiscal, 

atestado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA, na Tesouraria do 

Município ou por depósito bancário na conta corrente: 000095636-

8, Agência: 0002,BANCO BANPARÁ,CONTEL CONSTRUÇÕES E ELETRECIDADE 

LTDA da CONTRATADA.  

 

4.3. O valor do presente contrato poderá sofrer alterações, desde 

que haja motivo relevante, mediante assinatura de termo aditivo.  

 

4.4. Se houver atraso de pagamento, deverá ser acrescido de juros 

legais e correção da moeda, pelos índices oficiais, até a data do 

efetivo pagamento.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
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5.1. O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura 

até 18 de Setembro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO  

 

6.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente 

contrato, ou a ocorrência de qualquer das situações descritas no 

artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, será comunicada pela 

parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, 

entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, 

a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  

 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

pela CONTRATANTE, com aplicação à CONTRATADA da penalidade 

prevista no item 7.2.2 abaixo, ocorrida qualquer das seguintes 

hipóteses:  

 

7.1.1. Inadimplemento, total ou parcial, inclusive atraso, de 

qualquer cláusula ou condição do presente contrato, não sanado em 

até 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação 

enviada com este fim;  

 

7.1.2. Interrupção dos serviços contratados, sem justificativa, 

pela CONTRATADA;  

 

7.2. Nas hipóteses contidas na cláusula 7.1 e sub-cláusulas:  

 

7.2.1. A CONTRATANTE assumirá exclusivamente a execução dos 

serviços, transferindo-os a quem de direito;  

 

7.2.2. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas 

na Lei 8.666/93, de acordo com graduação e irregularidade 

comprovada.  

 

7.3. O contrato poderá ainda ser rescindido nos termos do art. 

79, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à 

conta de recursos específicos consignados no orçamento do 

Município de Santarém Novo para o ano de 2017, a qual poderá ser 

alterada unilateralmente por interesse justificado da 

Administração: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA 15.122..10009.2.066 OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.00.00 

 

CLÁUSULA NONA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

 

9.1. A CONTRATADA não poderá ceder, transferir, dar em garantia a 

qualquer título, no todo ou em parte, o presente contrato e/ou os 

créditos de qualquer natureza dele decorrentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR  

 

10.1. As hipóteses de caso fortuito ou força maior, previstas no 

art. 393 do Código Civil, serão excludentes de responsabilidade 

das partes.  

 

10.2. Qualquer suspensão do adimplemento do presente, em 

decorrência de fatos assinalados nesta cláusula, será limitada ao 

período durante o qual tal causa ou suas consequências 

persistirem.  

 

10.3. Ocorrendo circunstância que justifiquem a invocação de caso 

fortuito ou força maior, a Parte impossibilitada de cumprir a sua 

obrigação deverá der imediato conhecimento à outra.  

 

10.4. Se o presente for rescindido por motivo de caso fortuito ou 

força maior, a CONTRATADA terá direito a receber da CONTRATANTE 

apenas o valor proporcional ao quanto adimplido.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. Cada parte é responsável por suas próprias obrigações. 

Nenhuma das Partes deverá fazer qualquer declaração ou incorrer 

em qualquer obrigação em nome ou em benefício da outra. A relação 

entre as Partes é exclusivamente de contratantes independentes.  
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11.2. As partes declaram serem capazes para a celebração do 

presente instrumento, reconhecendo, ainda, que participara 

conjunta e ativamente de sua negociação em redação, agindo de boa-

fé e na plena expressão e livre exercício de suas vontades.  

 

11.3. A nulidade de qualquer das cláusulas do Contrato não 

prejudicará a validade e a eficácia das demais.  

 

11.4. Todas as notificações formais previstas no presente dar-se-

ão por escrito e serão enviadas ao endereço das partes constantes 

do preâmbulo, por protocolo, correspondência registrada, sendo 

cabível optarem pela utilização de correio eletrônico “e-mail” 

nas comunicações corriqueiras.  

 

11.5. As disposições complementares que criarem, alterarem ou 

implicarem em renúncia a direitos e obrigações das partes, serão 

formalizadas mediante termo aditivo.  

 

11.6. O não exercício de qualquer direito previsto neste contrato 

representará simples tolerância, não podendo ser invocado pela 

outra parte como novação de qualquer das suas obrigações aqui 

assumidas.  

 

11.7. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 

na forma do artigo 54 c/c inciso XII, e artigo 55, da Lei nº 

8.666/93.  

 

11.8. Todos os tributos e contribuições de qualquer espécie, 

devidos em decorrência direta ou indireta da execução do presente, 

serão arcados conforme definido na norma da legislação pertinente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA  

 

12.1. Fica estipulada uma multa de 10 % (dez por cento) do total 

deste contrato, para qualquer das partes que o descumprir, no todo 

ou em parte, podendo ainda o mesmo ser rescindido a qualquer 

momento, mediante termo de rescisão de contrato assinado pelas 

partes, inclusive, com dispensa da multa respectiva, se for o 

caso.  
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DO FORO  

 

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, as partes elegem 

o Foro da Comarca de Santarém Novo, Estado do Pará em exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, após lido e achados conforme, 

assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma.  

 

 

 

 

 

 

Santarém Novo, 18 de Setembro de 2017 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________ 

CONTEL CONSTRUÇÕES E ELETRECIDADE LTDA  

CNPJ: 02.793.005/0001-44 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 1 - ___________________________________________  

CPF:  

 

2 - ___________________________________________  

CPF:  
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