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CoNTRATO N" 2O22OO57ISEMSA
TOMADA DE PREÇOS N" OO712021 - SEMSA
pRocEsso LICITATORIO N" O1512OOL I 2L

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
coNTRAraçÃo DE EMPRESA
EsPEcIAL\aADA PARA eurlmçÃo
DE EAs coNsrRuÇÃo Do cNPQ E
cENTRo ossrÉtRrco DE PARTo
crnúRcrco No HoSPITAL
FRANCISCO RODRIGUES BARROS NO
MUNICIPIO DE JURUTI NOS TERMOS
DA TOMADA DE PREçOS No

oo7l2o2L - SEMSA, QUE .ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JURUTI/SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, E A EMPRESA
CONSTRUTORA DORATA EIRELI.

pelo presente instrumento, o tuuxrcÍpro DE JURUTI-PREFEITURA
MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Pessoa Jurídica de Direito
hiblico Interno, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n' 11.624.213/00O1-00, com

sede e foro no Município de Juruti, à Rua Joaquim Gomes do Amaral, Bairro
centro, ,,representad.o" por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO, brasileiro.
Enfernreiro, portador da Carteira de Identidade RG n" '23220066 SSPi PA e do

CpF no 740.37g.782-53, no uso de suas atribuições legais, doravatlte

,, depominado 6gNTRATANTE, de outro Empresa CONSTRUTORA DORATA

EIRELE, com sede na ciclade de Belém, Estado do Pará situado a Travessa
perebebui, n" 2817. Bairro Marco, CEP: 66.095-662, inscrita no CNPJ sob o tt"
33.650.4371OOO1-2O, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada pelo Sr(a). GELSON MACIEL SOARES, brasileiro, solteiro,
pártador da Carteira de Identidade no 4571193 PC/PA e do CPF n'
T86.744.252-gI, residente e domiciliado à Avenida dos Ciprestes, n" 07, Bairro
parque Verde, na cidade de tselem, Estado do Para resolvem firmar a presente

Conirato Administrativo decorrente da TOMADA DE PREÇOS N" OO7|2O2L -

SEMSA regido pela Lei Federal n" 8.666 de 21, de junho de 1993. e mediante
cláusulas e concliçoes a seguir enunciadas:

ü

ü

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O objeto do presente Contrato é a CONTRATAçAO _ DE EMPRESA
ESPECTALTZADA PAR.A AMPLIAÇÃO DE EAS CONSTRUÇÃO DO CNPQ E
CENTRO OBSTÉTRICO DE PARTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL FRÂNCISCO
RODRIGUES BARROS NO MUNICIPIO DE JURUTI NOS TERMOS DA
TOMADA DE PREÇOS N" OO7l2O21 - SEMSA, em atendimento as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificaçoes contidas t-tos

Anexos da TOMADA DE PREÇOS N" OO7l2O21 (incluindo memorial descritivo,
cronograma apresentado pela Contratada na sessáo cle abertura dos envelopes),
e nos termos da proposta comercial apresentada a seguir:

632,00

56.808,49

54.063,76

2
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ORÇÂMEITTO ANALITICO

ORDEM FONTE cóorco onscnlçÃo QUANT. UNID.
PREÇO

UNITARIO
PREÇO
TOTAL

1 §ERVIÇO§ PRELIMI1TART§ at.469,62

1.1 CPU 902375 ADMINISTRÁÇÀO LOCAL I]E OBRA 3% 1,00 UN 18.983,20 18.983,20

r.2 StrOP 43t414 MOBILIZACAO E DDSMOBILIZ,ACAO DE
PESSOAL E trQUIPÀMENTOS

I,O0 UN
10 000.00 10.000,00

1.3 SEOP 430663 I-ICENCAS E TAXAS DA OBRÁ (ACII'{'\ DE
50oM2l

1.00
1.2.622,32 12.622,32

1.4 SEOP 430669 LIMPEZA DO TERRENO 790.00 IvI2 o,80

1.5 SEOP 43t397 PLACA DE OBRÁ EM LONA COM PLOTAGEM
DE GRÂFICA

2,OO M2
105.1 3 210,'26

SEOP 430077
BARRACAO Dtr MADEIRÂ (INCL.
INSTALACODS)

25.00 1"12
328,50

8.2 i 2.50

t.7 SEOP 430673 LOCACAO DA OBRA A TRENA 574,OO M2 1,.+l 809.34

2 MOVIMENTO DE TERR.â 2.577,22

2.1 SEOF) 430470 ESCAVACAO MAI{UAL ATE 1.SOM DE
PROF-UNDIDADE

i 15.45 M3 21,13 2.439.16

2.'2 SINAPI 4e,t544

COMPACTACAO MtrCANICA DE SOLO PARÂ
EXECUCAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF 09 12017

574.O0 IVí2

0,2+

t37,76

3 rUilDÂçÁO E ESTRUTURÂ 2O8.751,95

3.1 SEOP 430523 FORMA C/ MADEIRA BRANCA 763,31 M2 41 ,08 3t.440.17

e, StrOP 4300,+3 ARMACAO P/'COT{CRETO 3.811,80 KG 9,42 35.907.16

)) SEC]P 430298
CONCRETO C/ SEIXO FCI(=30 MPÂ ÍINCL.
PREPARO E LANCAMENTO) 90,01 M3

193.20 14.392.93

3.4 SEOP 430400 DESFORMA 765,34 I\'Í2 1,76 t.347 .OO

3.5 SINAPI

I coNcnerncEM DE RADIER, PISo ou LAJE

I soBRE soLo, FCIi 30 MPA, PARA
461546 I ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO,

I aoeNsaueruro E ACABAMENTo.
t AF 09l2ol7

68,96 M3

563.46

3.6 SINAPI 4583 1 2

ARI\íACAO DE IÁJE DE UMA ESTRUTURA
CONVEI{CIONAL DE CONCRETO ARMADO
trM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
rúM - MONTAC}EM. AF_12l2015

4.698,80 KG

i 2,o9

PAR-EDES, FORMÂS E PÂII{EI§ 85.450,03

4.t StrOP 430026 ALVENARIA TIJOLO DE tsARRO A SINCELO 963,36 M2 56,1 2

4.2 SEOP 430903 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT
PLAST.

|.926.72 ií ) 16,29
J 1 .JÕO.Z /

62.276,395 COBÊRTURA E TRÂTAMEHTO

CJ

1.6

38.856,20

4



TOMADA

ÉSTAI]O DO PAHÁ
PREFEITURA MUNICIPAI., DE JURUTI

}-UNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

c.N.P.l .1t.624.2r3l0001-00

(-
C
dq.,

cut

\)a, *FaÊ

23. 1 01 ,63

1.369.57

2.t29,59

28.732.62

2.383,93

J
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5.1 CPU 902363
ESTRUTURA trM MAD.P/ TELHA

CA. PC
674,50 M2 a À a=

<l CPU 902364
COBERTURÂ - TELHA DE ECO GICA
E=6MM

674,50 M2 58,08 39.t74.96

el ll
POBTAS, JÂI{ELÂS,ESQUÀDRIAS E
F'ERRAGENS

62.378,35

6.1 SEOP 131178
ESQUADRIA EM
INCOLOR SMM -

VIDRO TEMPERADO
TIPO MAXIM-AR _ INCLUSO

FERRAGENS E ACESSORIOS
12,60 M2 667.4\ 8..1 I .+..+ 1

6.'2 SEOP 43t4',27
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO
TEMPERÁDO INCOLOR 8MM _ COM
FERRAG E ACESSORIOS OS

t7.24 N,I2 552,6.1 9.549.45

6.3 CPU 902365
ESQUADRIA FIXA EM ALUM
ANODIZADO FOSCO E VIDRO INCOLOR

.+MM
5,40 M2 293.84 1.586.74

6.4 SEOP 431200
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1OMM c/
FERRAGENS -(SEM MOIÁI 6.72 M2 554. I 1 3.723,62

(;.5 SE,OP 43t428 MOT-A P/ PORTA DE VIDRO 4,00 UN 604,04 2.+16.1()

6.6 SEOP 431209 4.00 UN 235,40 941 ,60

6.7 SEOP 13]1176
PORTA DE CORRER EM VID RO TEMPERADO
I]E 1OMM

10,08 M2 686,51 6.920.O2

6.8 SEOP 13r207
PORTA MIOLO MADEIRA, ACARAM ENTO EM

MDF C/ FERRAGENS DE ÂBRIR 71.,10 M2 271.69 19.39A.67

6.9 CPU 9C2366
PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM

MDF CON{ VISOR EM VIDRO C/ FERRÂGENS
DE ABRIR

3,36 M2 407.61

6.10 43t422
REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO (PARA ESQUADRIA ENÍ \{DF) l42,AO N,I2 40,1 3 5.730,5(r

6.i1 SEOP 430497 FECHADURÁ PARA PORTA DE BANHEIRO 8,O0 UN 48.O7 384,56

6.12 SEOP 430494 FECHADURÂ PARÁ PORTA EXTERNA 6,00 UN 72.50 435,00

6.13 SEOP 430499 F'ECHADURA PARÂ PORTA INTERNA 26,00 UN 58,O0 1.508,00

48.081,79

StrOP 430622
PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/
RESINA INCL. CAMADA REGULARIZAI]ORA 315,63 M2 79.05 2.+.950.55

7.2 SEOP 430230 CERAM ICA Ai{TI -D ERRÂPANTL]'+ OX4OCNI 72.94 50,90 3.712.65

/ -J SEOP 430632 LAJOTA CERAMICA - PEI V - (PADRÂO
- 40x40cM

84,19 M2 76,89 6.473,37

7.4 SEOP 430249 CIMENTADO LISO E=2CM TRACO 1:3 246,OO M2 )) o; 5.650,62

7.5 SEOP 4305s7
PISO EM GRANITO E=2CM BRANCO
MEDITERRÁNEO

23,73 M2 307.40 7.294,60

10.oo9,63

RODAPE CERAMICO H =8CM 245,90 M 1.2,90 3.17 2,l I
8.1 SEOP 430986

8.2 SEOP 430990
RODAPE DE ALTA RESISTENCIA (INCL.

POLIMtrNTO =12CM
269,9r M 7Rg

8.3 SEOP 430989
RODAPE EM GRANITO BRANCO
MEDITERRÂNtrO tr=2CM =1SCM

36.75 36,O7

8.4 SEOP 430557
SOLEIRÂ E PEITORIL - GRAN ITO BRANCO

EO E=2C
11,63 M2 290,83 3.382.35

9
84.843,43

9.1 SEOP 43r224 ACRILICA ACETINADA C / MASSA E
SELADOR - IN A tr EXTtrRNA

392.62 M2 25.O r 9.819,+3

M2 37,14
9.2 CPU 902367 ACRILICA SUPER LAV ,VEL SEMI-BRILHO 773,63

9.3 CPU 902368 ACRILICA ANTI MICROBIANA SEMI-BRILHO '215,9',2 N,I2 54,84 I 1.841.05

9.4 SEOP 430006
ACRILICA FOSCA INT./
SELADOR - 3 DEMAOS

EXT. C/MASSA E 102.80 M2 23.19

9.5 SEOP 430749 ACRILICA PARA PISO 246,OO M2 8.84 2.t74.64

PUXADOR EM ALUMINIO - SOCM

SEOP

PI§O§?

7.t

RODÀPE§, SOLEIRAS E PEITORIS8

r.325.57

PII{TURAS E IIIÍUESTIIUEI{TOS
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TOMADA

16.669.77

2.A06.52

t
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49,43337,24 M2434229
REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO
MEDI9.6 StrOP

5.206,06M 83,826'2.77BATE MACA PERTECHSEOP .1300839.7

8.015,92t4,72 M2 544,56
BANCADA EM GRANITO BRANCO
MEDITERRÂNEO E= 2CM COM RODABANCA
DE H=15CM D SAIA DE H=4CM

CPiJ 9023719.8

4.7aA,42FORROS E DTYISORIAS10

4.788.12M2 "+6,58102,80
ESTRUTURÂDO
FORRO EM GtrSSO ACARTC)NADO

SEOP 43137310.1

39.636,1511

3.77 I,I 11 7.00 PT 22r.a3PONTO DE FORCA (TUBUL., FIACAO E
DISJUNTOR) ACIMA DE 2OOWSEOP 43080711.1

PI i 03,08 8.143,3279,OO4308 1 2
PONTO DD LI]Z / FORCA ÍC/TUBUL., CX. E
PTACAO) ATE 2OOW1.1.2 SEOP

2'27.82 t3.669.20PIPONTO ELETRICO DSTABILIZADO (INCL
ELETR.,CX..FIACAO E TOMADA) 60,00

1 1.3 SEOP 430814

13.353.1266,00 UN 202,3'2SEOP 43 1 583
LUMINARIA I]E EMBUTIR COM ALETAS E 2
LAMPADAS DE LED DE 18Wr 1.4

699.40UN 53.8013,O0SEOP 430700
LUMINARIA TIPO ARANDET-A- CASCO DE

1 1.5

12.133,28

9.948.40F'T 261 ,8038,O0
coNExoES)
PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E

SEOP -+30803t'2.1

2.201,84PT 183.7412,00.+30806 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS,
CONEXOES,CX. E RALOS)t) ) SEOP

25.533,78IacEssoRlos, LoçAs E nilETAI§13
264,33 4.757.9418,00 MBARRA EM ACO INOX (PNE)

SEOP 43007313.1
5.190,30UN 1.730,103,00,+31310 BACIA SIFONADA . PNE13.2 SEOP

398.33 1.991.655,00 UNtsACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA
ACOPLADA Ci ASSENTOSEOP 43005813.3

E25,0oM2 165,O05,00431313 ALUMINIO/ ACRIL,ICO - INSTALADO
BOX C/ PORTA DE CORRER -

13.4 SEOP

2.141 .O5UN 428.215,O0LAVATORIO DE LOUCA
C/COL.,TORNEIRA,SIFAO E V,r 3.5 SEOP 430659

721.31 2.163,933,00 UNLAVATORIO DE LOUCA S/ COLUNA (INCL.

TORN.SIFAO E VALVULA ).PNEStrOP 43 1 39313.6

48-+,16IJN 60,528,00CHUVEIRO CROMADOStrOP 430242r?i

10,o7 320,568.00 UNSABONE'IEIR\ PARA SABAO LIQUIDO
ÍVÍDRO+INOX} - MOVELSEOP 43099713.8

509,68UN 63.778,00PORTA PAPEL HIGIENICO . POLIPROPILENOSEOP 4308301?O

i40,658,00 UN430419 DUCHA HIGIENICA CROMADA13.10 SEOP
457,36UN 57,778,00PORTA TOALHA ARGOLA- CROMADO

SEOP .+3083113.1 1

UN 50,93 .+ 58,379,OOTORNEIRÂ DE METAL CROMADA DE 1/'2"
OU 3/4" P/ PIÂSEOP 43 1451t3.12

7.1.77.427.OO UN 16a.2643i316 CUBA EM ACO INOX 40 X3O X1SCM
13.13 StrOP

t.403.262.OO UNEXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX 30cll
CPU 90237213.14

1.t24.24T'N 562,722.00437042 VALVULA
TANQUE DE LOI.JCA C/ TO RNEIRÂ. SIFAO E

13.15 SEOP

75L,72

187,93 75r,724,OO UN431329 EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG
t4.1 SEOP

15

7.7'2'r,7'2PT t.'287,626,00
PONTO L)E GAS IIEDICINAL (1 oM)- AR

COMPRIMIDO, OXIGÊN]O E OXIDO NITROSO
. EXCETO GASES

90237315.1 CPU

2.886,L9

.t

IN §TâLAçÔES Eí,ETRICA§

rN STÁLÂÇÃO HIDROSSÀilITr(RrÁSl2

r.t25.20

IN§TÂLAçÕES COITTRÁ FOGOt4

7.725,72INTÁLACÃO DE GA§E§ MEDICII\IÂIS

II{STÀLAçÕE§ LOGIAS E TELEFONICÀ16
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c. N. P.1.1t.624.213 0001-00

1.436,a2

cLÁusuLA sEcuNDA - DAs oBRIGAÇÕps pe CoNTRATADA

Na execuçáo do objeto do presente contrato, envidará a CIONTRATADA todo o

empenho e dedicaçáo necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que the forem conÍiados, obigando-se ainda a"

á1. Providenciar, imediatanrente após a assinatura do Contrato e ou do

recebimento da Ordem de Execuçáo de Serviço, a Anotaçáo de Responsabilidade
Tecnica - ART junto ao CREA da 1" Regiáo, na forma da Lei n" 6-4961 1977 ,

entregando uma via para os arquivos do Município; o início dos serviços fica
condicionado com a apresentaçáo desse documento.
b). Afixar as placas nos locais determinados pela fiscahzaçáo e nos padrões

estabelecidos pela Contratante, no prazo de O5 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data do reconhecimento da ordem cle início dos serviços, sem as quais
.rao será liberada nenhuma mediçáo. A contratada será responsável pelcl

fornecimento, colocação e manutençáo de todas as placas de obra;
c) Formalrzar a Certidáo de Registro de Matrícula - Cadastro EspecíÍico do INSS

(CEI) junto a Receita Federal, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do início da

obra, apresentando ao Município o respectivo Alvará'

C
a
c,

PA

\Y
*

tü

tu F!

6.00 PT 239.47PONTO DE LOGICA - UTP (INCI,.
ELETR.,CABO E CC'I,IECTOR}16. I SEOP 43081 1

PT 62.7 \ 752,5212,00+308 1 5
PONTO P/
TELEFONE{C /ELETRODUTO.CX.,FIACAO E
TOMADA]

r5.2 SEOP

559,867,OO PT 79.94PONTO DE ANTENA P/ RÂDIO E TV ÍCl
FIACAO)16.3 SEOP 430804

7,00 UN 19.57 136,99SEOP ,+31088 TOMADA TERN{INAL DE TV COAXI AL 4"X2".
2 PONTOSt6.4

ÍsêGr ÀõÍaFs rrF ÁlJlllÍFil,rE1 n rrr-rlÍÂ s.670,29L7

'243,74 3.899,8416,00 PT
PONTO P/AR
CONDICIONADO(TIJBUL.,CJ.AIRSTOP E
F1ACAO)

t7.l SEOP 43t332

F/I 118,03 1.770.4515,00PONTO DE DREI.{O P/ SPLIT (1OM)t7.2 SEOP 430805

31.451,29URBAfi IzAçÃo E PÀIsaclsuo18

M 372.4339.50MURO EM ALVtrNARIA,REBOCADO D

PINTADO 2 FACES{tI=2.0M)18.1 StrOP 430744

16.740,30246,OO Ní2 68,05SEOP 430r97
CAI-CADA {INCL.ALICERCE, BAI.DRAMEtr
CONCRETO Ci JUNTA SECA)ra.2

3.398,75couultlcAçÁo vIsuAL19

285,2010,00 '2A.5'2UNSEOP 431457
PLACA DE SINALIZACAO
FOTOLUMINOSCENTE19.1

UN 37.17 1.338. I 236.O0PLACA DE ÍJINALIZACAO IíETAI,ICA19.2 StrOP .131394

UN 1..775,43431347 1,O0
PLACA Ds INAIJcI.IRÂCAO EM ACO/LETRÂS I

BX. RELDVO-(6t) X 40CM)19.3 StrOP

2.148,80LIMPEZA DÂ OBRÂ20
, 7.) 2.148.80790,00 M220. I SEOP 130670 LIMPLZA GER,{I- E ENTREGA DA OBRÂ

t.775.13

,il

t4.7 to.99

731.982,98C§§TO TOTÂL

216,72L,*9BDr (2E,E2%)

96,A.704,47FREçO ?O?AL



TOMADA

ÊS',r.,\üo Do t'Altil
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRE'TARIA MUNICIPAL DE SAUDE

c. N. P. 1. 11.624.2 13/0001-00

d). Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a Segurança
e Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessários à
manutençáo da integr:idade fÍsica de seus empregados cujas atividades laborais
sejam executadas no canteiro da obra contratada.
e). Manter, durante toda a execuçáo do Contrato, um engenheiro residente
devidamente credenciado para representar a empresa executora das obras.
f). Aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessárias no objeto contratado, conforme legislaçáo vigentei na
hipotese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no

-ê"*o nÍvel de qualidade e preÇo apresentados na respectiva proposta de

preços.
g; n""po.rder por todo e qualquer dano que crausar ao Município ou a terceiros
ãecorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou

mandatários seus, ou falhas de equipamentos, náo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizaçáo ou acompanhamento executado pelo MunicÍpio;
o ,ulo. correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que the forem devidos

independentemenre de qualquer procedimento judicial ou extraj udicial.
h). Executar a obra em conformidade com termos deste edital e seus anexos,

náo podendo alterar o projeto, objeto desta licitaçáo sem a devida autorizaçáo
prévia, por escrito, do MunicíPio.
i;. Executar os serviços de acordo com as especificaçoes e prazos determinados
no Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma Íisico-
financeiro. Caso esta obrigaçáo náo seja cumprida dentro do prazo, a licitante
venced.ora ficará sujeita a mesma multa estabelecida neste Edital;
j). Manter a equipe executora rlos serviços convenientemente uniformizada e

com identiÍicaçáo.
1). propiciar o acesso da fiscalizaçáo da Prefeitura Municipal de

Juruti/Secretaria Municipal de Saúde aos locais onde seráo realizados os

serviços, para verificaçáo do efetivo cumprimento das condições pactuadas;

1.1) A atuaçáo da comissáo fiscalizadora da Prefeitura Municipal de

Juruti/Secretaria Municipal de Saude náo exitne a licitante vencedora de sua

total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços

ffTf|r:i;ar boa tecnica na execuÇão clos serviços, com materiais de primeira
qualidaàe, ã. u..o.do com o previsto no Projeto Executtvo (plantas, memoriais
áescritivos, caderno de especificações tecnicas e planilhas orÇamentárias);
n).' prestar manutençáo da obra, durante o período de garantia, da seguinte
forma:
n.1) Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da

comunicaçáo do(s) defeito(s) pela Prefeitura;
n.2\ Conéluir os serviços no prazo máximo determinado pela Prefeitura

Municipal de Juruti/Secretaria Municipal de Saude:

6
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n.3). Caso o atendiment,
manutençáo náo sejam re

e/ou a conclusáo dos serviços de
do prazo, a licitante vencedora ficará

o do chamado
alizados dentro

sujeita à multa estabelecida deste edital;
o; visando à administraçáo da obra, manter O1 (um) engenheiro residente e 01

(um) encarregado geral em perÍodo integral;
p) executar todos os serviços corrplementares julgados necessários para que o
local tenha condições de uso satisfatório;
q) corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais náo aprovados pela

fiscalizaçao da Prefeitura, caso os mesmos náo atendam as especificações

constantes no Projeto Executivo.
r) Fornecer, além dos materiais especificados e máo-de-obra especializada, todas

as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda;

s). Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteçáo

individ.ual (EPI's) e coletiva adequados à execuçáo dos serviços e de acordo com

as normas de segurança vigentes;
t). Responsabilizar-se pol' quaisquer danos ao patrimônicr da Prefeitura e de

terceirás, causados por seus funcionários em virtude da execuçáo dos serviços;

u). Executar limpeza geral, ao final da execuçáo dos serviços da construçáo,

devendo o espaço ser entregue limpo e eln perfeitas condições de ocupação e

uso;
v). Empregar, na execuÇáo dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade'
que obedeçam as especificações, sob pena cle impugnaçáo destes Pela
fiscalizaçáo da Prefeitura;
x). Obedecer sempre as recomendações dos fabricantes e das normas tecnicas

vigentes na aplicáçáo dos materiais industrializados e dos de emprego especial,

po"is caberá alicitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica

e os ônus decorrentes de sua má aplicaçáo;
z). Proceder a substituiçáo, em ate 24 horas a partir da comunicaçáo, de

materiais, ferramentas ou equipamentos julgados peia Fiscalizaçáo da Prefeitura
Municipal de Juruti/Secretaria Municipal cle Saude como inadequados à

execuçáo dos serviços.
a1) Entregar o local objeto desta licitaçâo linrpo, sem instaiaçoes provisorias e

livres de entulho op quaisquer outros elementos que possam impedir a
utilizaçáo imediata das uniciades. Concluído o objeto contratado, cleverá a

licitante vencedora comgnicar o fato, por escrito, a Fiscalrzaçâo da Prefeitura

Municipal de Juruti/Secretaria Municipal de §iaude, para que se possa proceder

à vistoria da obra com vistas a sua aceitação provisoria. Todas as superfícies

deveráo estar impecavelmente limpas:
b1) Recuperar áieas ou bens náo incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu

estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los;

c1) Respoáder pelas despesas relativas a ericârgos trabalhistas, de seguro de

acidentás, impostos. conti'ibuiçóes previdenciárias e quaisquer outras que forem

devidas e referentes aos serviÇos executados por seus empregados, uma vez que

7
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os mesmos não têm nenhum vÍnculo ernpregatícro com a Prefeitura Municipal de

Juruti/ Secretaria Municipal de Saude.
d.1) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura

Municipãl de JurutiJSecretaria Municipal de Saude ou a terceiros em razáo de

açáo ã, omissáo, clolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras conrinações contratuais ou legais a que estiver

sujeita;
e. i; tVtanter, durante tod.a a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições cle habilitaçáo e qualificaçáo para

execuçáo exigida na licitaçáo;
f.1) Outras oÉrigações constantes da minuta de contrato - Anexo I deste Edital;

g i) A Prefeitura Municipal de Juruti/secretaria Municipai de saude náo

ãceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante

vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, tecnicos ou quaisquer

outros;
h.1) Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora seráo de sua

inteira responsabilidade, cabendo à mesmzr o direito de açáo de regresso

perante a empresa contratado para ressarcirrtento do dano causado'

i. t1. negistrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrênciasl
I- As 

"Ãdiç0." 
meleorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II- As falhas nos serviço" á. terceiros náo sujeitos á sua ingerência;

III- As consultas a fiscalizaçáo;
IV- As datas de conclusáo no decurso dos trabalhos;
V- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
VI- As respostas as interpelações da fiscalizaçáo;
VII- A eventual escassez de material que resulte em cliÍiculdade para a obra ou

serviço;
VIII- Outros fatos que, a juízo do contratado, devem ser objeto de registro'
j.1). Manter a gru.á" e a vigitância da obra/serviços até a lavratura do TERMO

DE RECEBIMENTO PROViSORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,

qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioraçóes'

gLÁU5ULA TERSEIRA - DAs OBRIGAÇÕps oa C9NTRATANTE

Na execuçáo do objeto do presente contrato, caberá a cQNTRATANTE:

a). Notificar, por eãcrito, àCONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas

na execuÇáo dos serviços;
b). Efetuar o pagamento devido, nas condiçoes estabelecidas;
c). Participar aiivamente das sistemáticas de supervisáo, acompanhamento e

controle de qualidade dos serviços.
d) designar formalmente, após a assinat-ura do contrato um servidor para

u."o*pu.ihar e fiscahzar o contrato, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei

n" . 8.666 193.

,
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QUARTA - DO PREçO E DAS DE PAGAMENTO

4.L - DO VALOR: Fica justad.o o valor total do presente Contrato em R$
968.704,47 (NOVECEMOS ^E SESS^EIüTÁ D OITO MIL E S^E?ECEÀI?OS .E

aUATRO REÁIsi E QUARENTA E S.ETE CDNTAVOS/, em moeda corrente do

paÍs.
4.2 - DO REAJUSTE: náo será admitido reajuste salvo motivo de força maior
devidamente comprovada de conformidade com a legislaçáo pertinente.

4.3 - CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS A OBSERVAR:
4.3.1. A CONTRATADA apresentará apos a find.lrzaçâo de etapas da obra

documento Íiscal especíÍico acompanhado da planilha de medição, referente aos

serviços executados.
4.g.2. A pessoa responsável de supervisionar a obra terá o prazo de 02 (dois)

dias uteii, a contar da apresentaçáo do documento fiscal para aprová-lo ou

rejeitá-lo. O documento fiscal náo aprovado pelo mesmo será devolvido à

CôNfnefn»e para as necessárias correções, com as informaÇóes que

motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a
partir da data de sua reapresentaçáo'
4.S.S. O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda
corrente do p"i", após a expedição do Termo de Recebimento Parcial efetuado
pelo responsável pela Íiscalizaçáo do contrato.
4.3.4. Para que se dê início ao procedimento de pagamento, o contratado devera

entregar ao o Município de Juruti-PA os seguintes documentos:
a) nota fiscal f fatura referente à parcela executada / liberada;
bj prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGrs (cRF);
c) Certidáo negativa de debito relativo à tributos federais, estaduais e

municipaisl
d) Certidáo negat-iva de débitos trabalhistas - CNDT'
4.3.5. Caso o contratado náo cumpra o disposto no que se refere as

contribuições e regalarrzação perant-e r: INSS ou for apurada alguma divergência
nos documentos apresentados, o Município c1e Juruti-PA, de acordo com o art.
31 da Lei Federa-l n" 8.21219i com a redaçáo dada pela Lei n" 9.711198. reterá

lloÁ (onze por cento) do vaior bruto da nota fiscal f fatura de prestaçáo de

serviços e iecolhera ao INSS a importância retida ate o dia dois do mês

subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal / fatura, em nome do

contratado.
4.3.6. O pagamento será efetuado, através de deposito em conta corrente a ser

indicada por escrito pelo contratado.
4.3.7. Caso o contratado náo cumpra o disposto no item 4.3.4 e náo for o caso

de adoçáo da providência prevista no item 4.3.5, o Município de Juruti-PA não

efetuará o pagamento, nãã incorrendo em quaiquer cominaÇáo por atraso de

pagamenlo ats o regular cumprimento das obrigaçóes pelo contratado'
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4.3.8. Nenhum pagamento será e

liquidaçáo de multa ou qualquer o
ao contratado enquanto Pendente
tlnanceira que lhe foi imPosta em

fetuado
brigaçáo

virtude de penalidade ou inadimplência.
4.3.g. Náo haverá qualquer atualizaçáo financeira dos valores a serem pagos

entre a data de execuçaá das obras e a data de apresentaçáo das notas Íiscais /
faturas e desta até a data de vencimento.
4.3.10. O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograrna Físico-

financeiro dã proposta apresentada pela Licitante vencedora no ato da abertura
dos envelopes, .à- -.áição devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de

Juruti-pA no prazo de 15 (quinze) rlias uteis ao recebimento e aprovaçáo da Nota

Fiscal correspondente.
4.3.11. No preÇo estipulado na proposta estáo incluídos os impostos, taxas,

emolumentos, contribuiçoes fiscais e paraÍiscais, e outras de qualquer natureza

que sejam devidas em decorrência direta ou indireta da execuçáo do objeto

contraiual. Tambem estáo inclusos todos oS encargos trabaihistas e

previdenciários referente ao pessoal de que trata este instrumento, aplicando-se

ih", no que couber, a Orientação Jrtrisprudencral n' 191/TST-SDI-I, a que a

CONTRATADA se submete e aceita como norma corrtratual de exclusão de

responsabiiidade solidária ou subsidiária do CONTRATANTE nas obrigações

trabalhistas contraídas pela CONTRATADA e oriundas, direta ou indiretamente,

da execuçáo do objeto do presente contrato'
4.g.12. A CONTRÃfnNtg poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no

todo ou em parte, no caso de:

a) Execuçáo em desacordo com o avençado;
b; existencia de débito cle qualquer natureza corrr o GoNTRATANTE;

c. Verificaçáo de pend.ênc1a júnto aos orgáos publicos federais, estaduais e

municipais.
4.3.13. O pagamento somente poderá ser efetuado apos atestada a
conformidaae aós serviços, de acordo com as exigências contratuais.
4.3.14. para o pagamento, será feita consulta junto aos órgáos publicos federais,

estaduais " ^,1"rri.ipais, 
para Comprovar a situaçáo de regularidade da

CONTRATADA;
4.3.15. A CONTRATADA durante toda a execuçáo rfos serviços, deverá manter

todas as condições de qualificação exigidas para a contrataÇáo.

cLÁusuLA QUINTA PRAZO
RECEBIMENTO DA OBRA

DE EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS E

5. 1. Os prazos de execuçáo da obra sáo os segulntes:
a) para a execuçáo dos sert'iços, objeto deste Edital terá duração de O3 (três)

*.".* contados da respectiva Ordem de Serviço;

b)pararecebimentoprovisóriopelr:responsávelporSeu
acompanhamento/fiscalizaçáo ef ou comissáo de vistoria, mediante termo
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circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de

comunicaçáo escrita da conclusáo da obra por parte da Contratada;
c) para obserwaçáo/ verificaçáo da obra 3O (trinta) dias corridos, contados do

recebimento provisório ;

d) para recebimento definitivo pela Comissáo de Recebimento designada, até 15

(quinze) dias corridos apos o decurso do prazo de observaçáo, nos termos do art.
73, I, "b", da Lei n" 8.666193, e alteraÇões, considerando esta data como
término da obra.
5.2. Fica estabelecido o pÍaz.o máximo de l0 (dez) dias após o recebimento da
Ordem de Serviço para início da obra ou etapa da obra, dependendo da
programaçáo de execuçáo dos serviços que atendam melhor o interesse da
CONTRATANTE.
5.3. O prazo de execuçáo deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância
do prazo estabelecido poderá, a juízo da CONTRATANTE, determinar o seu

cancelamento, sujeitando-se o CONTRATADO às penalidades previstas neste
instrumento contratual e lei especÍfica.
5.4. A execuçáo dos serviços em desacordo com o Projeto Básico/Memorial
Descritivo/Planilha Orçamentária ensej ara a sua devolução, não assumindo a
CONTRATANTE quaisquer clespesas ou responsabilidades por falhas na
execuçáo dos serviços;

cLÁusuLA sExrA - DA DrscRrMrNAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas oriundas do presente Contrato correráo a conta da seguinte
dotaçáo orçamentária e do exercÍcio vigente.

PROJETO / ATTVIDADE.CLASSIFICAÇÃO ECONônnrce

10.302.0003.1.061- Construção, Reforma e Ampliaçáo do Hospital e Ala
materno - infantil
4.4.9O.51.O0- Obras e Instalações

cLÁusurA sÉTrMA - DA cEsrÂo E FrscALtzlrçÃlo

7.1. A fiscalizaçâo e aconlpanharnento da execução do Contrato seráo realizados
por Fiscai do contrato, observanclo-se as disposiçoes contidas no artigo 67 e

parágrafos da Lei 8.666193, cabendo dentre outros:
a) Solicitar a execuçáo do serviço objeto desta iicitaçáo;
b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que toclas as providências
b) Supervisionar a execuçáo clo objeto, garantindo que todas as providências

sejam tomadas para regulartzaçao das falhas ou defeitos obserwados;

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qua-lquer irregularidacle fora

de sua competência;
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d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter

da Administraçáo, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom

andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente copia

dos documentos escritos que comprovem essas solicitaçoes de providências;

e) Acompanhar a execuçáo do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo

e indicar as ocorrências de indisponibilidade;

0 Encaminhar a autoridade competente os documentos que relacionem as

importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os

referentes a Pagarnentos.
g) O acompanhamento e a fiscalizaçáo acima náo excluiráo a responsabilidade

ãa CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente a

ÃA*irri"r.açáo ou a terceiros, decorrentes d'e sua culpa ou dolo na execuÇáo do
,:i I
corrtrato, nem conferiráo ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária,

i.rciir§ive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execuçâo

do serviço contratado.
h), e" determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do

C'ONfnefAIYTE, encarregados da Íiscalizaçáo do contrato, deveráo ser

prontamente atendidas pela CONTRATADA' ou nesta impossibiiidade,

justificadas por escrito.
i) Para a aceitaçáo do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e

'fiscalização, observaráo se a CONTRATADA curnpriu todos os termos constantes

d.o Edital e seus anexos, bem como de tc'das as condições impostas no

instrumento contratual'
j) E vedado ao MunicÍpio e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre

os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e

responsáveis Por ela indicados.
k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito

pela Administraçáo do contra.tante, pala representá-lo sempre que for

necessário. A execuçáo dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente

fiscalizada por um representante da Administraçáo, ao qual incumbirá anotar'

em registro proprio, todas aS ocorrências relacionadas à sua execuçào'

determinàndo o que for necessário à regularização cias faltas e defeitos

observados. O recebimento, aceitaçáo e atesto dos serviçcls decorreráo

necessariamente de verificaçáo efetiva de sLia execuçáo, nos mokies previstos

nos arts. 73 e 76 da Lei 8'666193.
7.1. A execuçáo dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada

por representante da Secretaria Municipal de Saude, ao qual incumbirá anotar'

em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à sua execuçáo'

determinando o que for necessário à regtrlarizaçáo das faltas e defeitos
l2
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observados. O recebimento, acerta\láo e atesto dos serviços decorreráo

necessariamente de verificaÇáo efetiva de sua execuçáo, nos moldes previstos

nos arts. 73 e 76 da Lei 8.666193.
a). Fica designado a serrridora BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA, portadora

da Carteira de Identidade n" 6224338 e inscrita no CPF n" OL6.762.762'7O,

lotado na secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e Finanças,

para acompanhar e fiscalizar o contrato e a execução do senriço.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

g.1. O náo cumprimento, ou o cumprimento irregular das obrigações

assumidas, configuiando qualquer uma das situações descritas no art' 78 da

Lei 8.666/93, ensej aÍa a imediata rescisão do presente instrumento'

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais

assumiclas, ou a infringência dos preceitos legais pertinentes' ensejará a

aplicaçáo das segtiintes sançÓes:

a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca

gravidade;
b) multa de ate 5% (cinco por ccnt-o) do valor total do contrato devidamente

atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das

obrigaçoes assumidas;
c) multa de até 57o (cinco por cento) clo valor total do contrato, devidamente

atualizado, na hipótese d,e, já tendo a CONTRATADA soÍrida punição na forma

prevista na alínea anterior, vir ela a corneter igual sanção, sem prejuizo da

imediata rescisáo do contrato e aplicaçáo das demais sançoes cabíveis;

d) suspensáo temp oraria, de participar em licitaçáo e impedimento de contratar

com o CONTRATANTE por ate 02 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Uniáo' Estados'

Distrito Federal ou Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as

obrigaçóes assumidas, praticanclo falta grave , dolosa ou revestida de má-fe'

g.2. As sançóes de natvreza pecuniár'ia seráo diretamente descontadas de

créditosqueeventualmentedetenhaaCON,|RATADA.
9.3. As sançoes previstas náo poderáo ser relevadas, salvo quando ficar

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de

força maior ou caso fortuito, devida e formalmente justificadas e comprovadas'

g.4. A sançáo será obrigatoriarnente registrada no órgão competente e no caso

de suspensão de licitar, a cONTRATADA será descredenciacla por ate O2 (dois)
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anos, sem preJuzo
comunicações legais.

das multas previstas neste contrato e das demais

9.5.Náo será aplicada multa Se, comprovadamente, o atraso da execuçáo dos

serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

9.6. As penalidades e multas sáo autônomas e a aplicaçáo de uma náo exclui a

outra, bem como náo constitui obice a rescisão do contrato pela Administraçáo.
g.7. A multa náo tem caráter compensatório e, assim, o pagamento das mesmas

náo eximirá a CONTRATADA cle responsabilidade pelas perdas e danos

decorrentes das infraçoes comelidas.

9.8. A aplicaçáo das multas aqui referidas independerá de qualquer

interpelação, notificaçáo ou protesto judicial, sendo exigÍvel desde a data do ato,

fato ou omissáo que tiver dado causa a notificaçáo extrajudicial'
g.g. Nenhum pagamento será feito à CoNTRATADA na ocorrência de

pagamento de multa Pendente.

cLÁusuLA PÉcrua - DAs ALTERAçÕEs

10. 1.O presente contrato poderá ser alterado por determinaçáo da

Administraçáo Pública ou por acordo das partes nos casos previstos no art' 65, I

e II da Lei n" 8.666193, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro,

do referido dipioma legal.

LO.2. Toda alteraçáo ou prorrogaçáo deverá ser procedida por temo aditivo

atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei n" 8.666193

SLÁUSULA pÉcrnra PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃ9 APLISÁyEL

A execuçáo dos encargos ora estabeleci,los será feita com observância das

disposições da Leí 8.666f 93, e em conlbrmidade com as condições estabelecidas

.r."t" termo, no instrumento convocatorio e na proposta da CONTRATADA'

cLÁUsULA DÉcIMA sEcUNDA - vIGÊNcIA Do cONTRATO

A vigência d.este contrato será peio período de 07 lo3l2o22 a 31 1L212o2',2,

contádos da data da Ordem de Serviço. Os prazos somente poderáo ser

prorrogados através de Termo Aditivo, na vig€;ncia do Contrato.

CLÁUSULA NÉCUUA TERCEIRÂ - DO CONTROLE

o CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares do

presente contrato a secretaria Munltipat de saude, secretaria Municipal de

ü
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I.UNDO MUNICIPAI, DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

c. N. P. l. 11.624.213 0001-00

Planejamento, Orçamento e FinallÇas e copia ao Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal

cLÁusuLA pÉcrnne QUARTA - Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca de Juruti, Estado do Pará, para dirimir questóes

resultantes ou relativas à aplicaçáo deste Contrato ou execuÇão do ajuste, náo

resolvidos na esfera Administrativa'

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em

O2 (dois) vias, de igual forma e teor.

\- Juruti, O7 de Março de 2022

ADAIAS RAMOS

BATISTA

NETO:74037978253

Assinado de forma digital
por ADAIAS RAMOS

BATISTA NETO:74037978253

CON STRUTORA 
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ADAIAS RAMOS BATISTA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
CONTRATANTE'

CONSTRUTORA DORATA EIRELE
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