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CONTRATO Nº 2018003 – CONVITE 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM NOVO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF Nº 

06.076.812/0001-05, com sede na Rua Josias Nogueira, nº 120, CEP: 68.720-000, no Município de 

Santarém Novo, Estado do Pará, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado 

neste ato pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. ANDRÉ CORRÊA DA 

SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.393.093 – SSP/PA e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 731.652.122-87, residente e domiciliado na Rua Clementino Urbano, nº 

193, CEP: 68.720-000, no Município de Santarém Novo, Estado do Pará, e do outro lado a empresa  

COMERCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI, CNPJ/MF N° 06.131.522/0001-

09, com sede na Rua Vila Alegre, nº 150, Bairro Siqueira, CEP: 68.780-000, no Município de Vigia, 

Estado do Pará, de agora em diante  denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. 

VANDERLÉA SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de 

Identidade nº 1923340 – 3ª Via – PC/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 318.244.392-53, residente e 

domiciliada na Rua Magalhães Barata, nº 930, Bairro Primeira, CEP: 68.703-121, no Município de 

Capanema, Estado do Pará, resolvem, de comum acordo, firmar o presente Instrumento Contratual, de 

conformidade com o CONVITE nº 003/2018 – CPL/PMSN e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 1/2018-003, sujeitando-se o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, Lei nº 

10.192/2001, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, bem como das legislações 

específicas Leis de números 8.078/90, 5.194/66 e 6.496/77, Resoluções do Sistema CREA/CONFEA, 

Normas da ABNT e demais normas aplicáveis a esta contratação mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MAGALHÃES BARATA E JUSTINO MONTALVÃO.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente Contrato está vinculado à proposta apresentada pelo (a) 

CONTRATADO (A) e aos termos do Edital da licitação na modalidade CONVITE Nº 003/2018 – 

CPL/PMSN, em consonância com o art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, cuja realização decorre 

da autorização da Prefeita Municipal de Santarém Novo através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, constante ao Processo Administrativo nº 1/2018-003.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 

alterações, bem como na licitação na modalidade CONVITE N° 003/2018 – CPL/PMSN e Processo 

Administrativo nº 1/2018-003. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

3.1. Executar fielmente o objeto deste contrato, com zelo, dedicação, técnica adequada e integral 

obediência aos Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas, de acordo com as condições e prazos 
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estabelecidas no processo licitatório CONVITE Nº 3/2018 – CPL/PMSN e neste instrumento 

contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas  

notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos salários, vantagens, obrigações de encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria 

Municipal de Educação, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo 

tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA; 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, 

decorrente do CONVITE Nº 003/2018 e Processo Administrativo nº 1/2018-003. 

 

3.6. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata reparação, correção das deficiências, 

reconstituição ou substituição das irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, as suas expensas, 

no total ou em partes, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

3.8. O manuseio e instalações dos equipamentos são por conta da CONTRATADA; 

 

3.9. A CONTRATADA é responsável pela elaboração do Boletim de Medição; 

 

3.10. Apresentar relatórios concernentes à execução do objeto este Contrato, sempre que houver 

solicitações da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

4.1.  A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento contratual, consoante estabelece 

a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, ou através de pessoa por esta designado; 

 

4.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ Nº 06.076.812/0001-05 

 

Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, CEP. 68.720-000 – Município de Santarém  Novo - Pará. 

Fone: (91) 3484 1285 – Email: santaremnovocpl@outlook.com  –  CNPJ:05.149.182/0001-80. 
 

3 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará em 06 de março de 2018 extinguindo-se em 06 

de junho de 2018,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. O prazo para início da obra deverá ser 

IMEDIATO contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos e quando da verificação das hipóteses constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela 

CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por 

escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado 

na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena 

defesa, as seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

-  Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com a CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 - Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços em 0,3% (três décimos por cento) 

do valor contratual; 

 - Por ausência do uso de equipamento de proteção individual – EPI 0,2% (dois décimos 

percentuais) por dia do valor contratual; 

 - Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

 - Qualquer multa imposta pela CONTRATANTE poderá ser desde logo deduzida do crédito 

da CONTRATADA, através da Secretaria de Finanças do Município de Santarém Novo. 

7.3. As sanções administrativas previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-la 

das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
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7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 

7.6. A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente da CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. Na execução do objeto do presente contrato, não será permitida pela CONTRATANTE, a 

subcontratação total ou parcial, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem conhecimento ou 

autorização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NOVE - DO VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

9.1. O valor total da presente avença é de R$ 124.328,07 (CENTO E VINTE QUATRO MIL, 

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), sendo a importância de R$ 61.098,84 

(SESSENTA E UM MIL, NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 

correspondente a Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Magalhães Barata e a 

importância de R$ 63.229,23 (SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E 

VINTE E TRÊS CENTAVOS) correspondente a Reforma da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Justino Montalvão, a serem  pagas no prazo de até trinta dias, contado partir da data final 

do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente executados no 

período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM NOVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e de conformidade com os 

boletins de medições, as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pela fiscalização 

técnica, observadas a condições da proposta adjudicada e da                     ordem de serviço emitida. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento 

se, no ato de atestar a Nota Fiscal, os serviços não estiverem em perfeita condição e de acordo com as 

especificações técnicas que referenciam a presente contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, estando 

alocados na seguinte Dotação Orçamentária:  
 

 EXERCICIO: 2018 

 UNIDADE ORÇAMENATARIA: 04.02 – Secretaria Municipal de Educação. 

 PROGRAMA DE TRABALHO: 12.368.0038.1.021 – Construção, Ampliação e Reforma de 

Unidades Escolares. 

 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações. 

 
 EXERCICIO: 2018 
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 UNIDADE ORÇAMENATARIA: 06.01 – FUNDEB. 

 PROGRAMA DE TRABALHO: 12.368.0038.1.032 – Construção, Ampliação e Reforma de 

Unidades Escolares. 

 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. Conforme artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, a 

prestação dos serviços contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da CONTRATANTE, na qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições 

específicas, especialmente, designado para tal fim e, aceitas pela CONTRATADA.   

 

12.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

 

12.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato e que, legais ou julgadas 

procedentes, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. O recebimento definitivo exonera a CONTRATADA dos encargos contratuais, mas não da 

responsabilidade pela solidez e segurança da obra, por 06 (seis) meses, nem das faltas ético-

profissionais e muito menos das sanções penais cabíveis em razão de morte ou lesão corporal causadas 

a terceiros e a ele imputável por dolo ou culpa na execução imperfeita do objeto do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1. Este Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos órgãos competentes de comunicação, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura, § único do artigo 61 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

15.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

15.2 - Fica eleito o Foro do Município de SANTARÉM NOVO, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
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15.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 03 (três) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

    Santarém Novo – PA, 06 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

LAÉRCIO COSTA DE MELO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ(MF) Nº 05.149.182/0001-80 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ANDRÉ CORRÊA DA SILVA JÚNIOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ(MF) Nº06.076.812/0001-05 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

COMERCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI 

CNPJ/MF Nº 06.131.522/0001-09 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________                 2.________________________________ 

  CPF:                                                                            CPF: 
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