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SECRETARIA MUNICIPAT DN INF'RAESTRUTURA
C. N. P, . Ne 30.522.580/0001-48 h *

CONTRATO N" 2O22OO28 . SEMMIF
TOMADA DE PREÇOS N" OO5I2O21-SEMINF
PROCESSO LICITATÓruO N" OOS1OOOL I TLIPMJ/CPL

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
coNsTRUÇÃO DO STSTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁCUE NOS
BAIRROS NOVA JERUSALEM, NOVA
CANAA, TIRADENTES NO MUNICIPIO
DE JURUTI NOS TERIT,IOS DA
TOMADA DE PREÇOS No OA5{2O2L,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNrCÍPrO DE JURUTT/SECRETARTA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E
A EMPRESA SERVPRED SERVrÇOS
PRI}DIAL E AMBIENTAL.

Peio presente instrurnento, o MUNICÍPIO DE JURUTI-PREFEITURA
MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICTPAL DE INFRAESTRUTURÂ, Pessoa
Jurídica de l)ireilo P[rhlico Intetl1o, inscrita no C,N.P.J./MF sob o Í1o

30.522.58010001-48. com sede e iuro no lvlunicípio de Juruti, a Travessa Mario
das Neves, s/ÍI", Bairro Sáo lViarcos. "representado" por seu Secretario o Senhor
MARCELO DE SOUZA PEREIRÁ, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG n'' 10301380 c Lio CPF n" 417.012.672-68, no uso de suas
atribuições legais, doravante clenominaclo CONTRATANTE, de outro lado
Empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, com sede na
cidade de Belérn, Estado do Pará, situaclo a'lravessa Lomas Valentinas n" 1161,
Bairro Pedreira, CEP: 66.087-441, inscrita no CI\PJ sob o n" 13.803.7941OAO1-
0.5, doravante denominada CONTRAI'ADA, Íreste ato representada por seu
representante legal Sr(a). WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE, brasileiro,
portador da Carteira de Identidacle no 1744567 SSP/PA e do CPF no
036.476.942-72, residente c dcr-niciliado ;i Avenrrl.r Peclro Alvares Cabral, n"
264, Apartarnento n'' 1ti-tl, lliirirro fJrrrarízal, n:l r:idade de Belém, Estado do
Pará, resolvem firmar a frresunte Contrato À;irninistrativo decorrente da
TOMADA DE PREÇCIS N" OA5/2CI21 - SEMINF regido pela Lei Federal n" 8.666
de 2l de junho de 1993, e merfuarite cláirsuiirs c conr:iiçoes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do_ presente Conti'ato ri a CONTRATA.ÇÃO DE- EMPRESA PARA A
coNsTRUçÃO DO SISTEMA DL: fTBASTE:üIMENTCI DE ÁCUA NOS BAIRROS
NOVA JERUSALEM, NOVÂ OANAA, X'IRA.DEI\ífES NO MUNICIPIO DE
JURUTI, em atend,imento c,s dernaridae Ca Secretaria Municipal de
Infraestrutura, conÍbrm,e Íls"pcí-'iiii-',1<,'ci:;i cr-.,l:lii,ji-s Ílos Írttexcrs da TOMADA DE
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SECRETARIA MT'NICIPAL DE INFRAESTRUTURA
c. N. P.l. Ns 30.522.580/0001-48

PREÇOS N" OO5/2O21 (incluindo memorial descritivo, cronograma apresentado
pela Contratada na sessáo cle abertura dos envelopes), e nos termos da proposta
comercial apresentada a seguir:

sERVrçOS

Estaca concrcto pré-n:clrlrldo
inciusive cravacaú e erncnrlas
627

| 200,0()

Lastro cle conr-rctc, e--5 crn
t 4 ,4:\ nl

lneClUllcu
Fotma de madeira para Íündaçãr-r
com tábua branca, inclusive 35,70
desformn

cm aço CA-50 1.1 oc
áoema

ln

íi0 i.002.003.003

001.002.003.006

Concreto estnrtr:ral u.sinado e

trornbeado.F ck=25 MPa,
inclusive lrttrçarnurIo r-=

adensamento
ESTRTÍTI.IRA

0 36 1 ,',

14.4it

)9

'\

ORDEM QUÂ UND
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

oo1.oo1 SERVIÇOS PRELIMINÂRES 41.649,62

oo1.oo1.oo1 TNSTALAçÃO E SERVrçOS
PRTLIMINARES 6.356,82

00 1 .001 .00 1 .001
Placa da obra, fornecimento e

instalaçáo.
6,00 m2 372,9t 2.237,46

o01.oo 1.oo 1.002

Barracáo de obra em chapa de
madeira cornpensaria com
banheiro, cobertura em
hbrocimento 4 mm, incluso
instalaçôes hidrc sanitárias e
elétricas.

-

MOBILIZAÇAO

24,OO m' t71,64 4.1 19,36

ool.ool.oo2 17.646,4O

001.001.002.001
Guincho tipo munck 6 ton
montado em carninháo 80,00 hora 132,58 10.606.40

001.oo1.oo2.oo2 Veiculo utilitáir'io 80,00 horzr 79,55 6.364,00
oo 1.oo1.oo2.oo3 Servente ou operario Bt.) CO hora 8,45 676,OO
oo1.oo1.oo3

Guincho tipo munck 6 ton
montado em carninháo
Veiculo utilitário

L7.646,40

001.00 r.003.001 r{0,í)O hora i32,58 10.606,40

001.0o1.003.002 .90 00 hora
80 O(r trora

79,55 6.364,00
o01.oo 1.oo3.oo3 Servente ou operario 8,45 676,OO

oo1.oo2 RESERVATORIO ELEVADO -
3OO MS

456.929,94

oo1.oo2.oor SERVIÇOS rNrCrArS

m'

s44,28

001.oo2.oo 1.oo 1
rcaÇáo convencional de obra,
.ravés de gabarito de madeira 103,87 5,24 544.2a

oo1.oo2.oo2 MOVIMENTO DE TERRÂ 1.459,88

001.002.002.001 Escavaçâo manual de cavas para '25,4r mJ 38,O 1 965,83fu ate 3 0m
Reaterro manual c compactaçãcr
mecânica com compactador
vibratório

10,24 mt 18,28 187.19
I

Compacl.açâo rranual de Íundo )1.20 12.68 306.86
de valas corn de 1O

85.385 18

001.o02.o02.o02

001.002.002 003

oo1.oo2.oo3

001.002.003.001 331,28

29,61

66.256,00

00 i .002.003.002 428.30

m

--Es-ke

52 .]-) 1.868,18

001.o02.oo3.o04 7,ta__
6,76

8.300,08
001.002.003.005 214.24

m- 8.2E8,38

oo1.oo2.oo4 175.111,86
001.002.004.001 mt' '23,65 492,a7Cimbramento cie rnadeira

2

DESMOBILIZACÂO

i

I

573,5q
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SECRETARIA I.4UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
c. N. P. J, Ne 30.s22.580/0001-48

1.Oí.) unid.

i,0t)

Tubo F'F" com flar DN1.50 4 80
Tubo F'F" com DN1,i0
Curva 90" F"F" corrr liangcs e pe
DN150

l.l.írg

1,0ú unid

-)

Fan*

001.002.004.002

Forrna mardeira compensarlo
resinada 12mm para eslrr.ltura
reaproveilanrento ') vezes - rortLi
/ montagem / escorarnerrir-. /
desforma

m' 4t,44 37.639,54

001.002.004.003

!,08,29

9.407,20 kg 7,t8 67.543,70
293,98 ke 6,7e, 1.987,30001.002.004.005

001.002.004.006

Armaçáo em aço CA-50
Armaçáo em aço CA-60
Concreto estrutural usinacit-r e
bombeado Fck=25 MPa .

inclusive lançamento e

adensamento

-1 t 7,59 m' 573,59 67.448.45

oo1.oo2.oo5 SERVIÇOS DMRSOS 31.689,95

001.002.005.001
Pintura sobre superficie de
concreto com duas demáos rle
tinta aôrílica

735,22 ír.2 8,06 5.925,87

001.002.005.002

Impermeabilizaçãó com
argarnassa traço 1:3 (cimenlo c
areia grossai espessura 2,5rcrn
com impermea.bilizante base
hidrófusa

30ú.0 J m' 38,i1 I L .66'2,O4

oo i.002.005.003 225,18

1.985,39001.002.005.004

0ct ].002.005.005 4.422,22

001.002.005.006 7.469,'25

oo1.oo2.006

Tampa em chapa metálit:a,30x80
ÍYt2

cm

m'

m

i m'

dal cie cobertura.
Esr;ada tipo niarinheiro em 1ubo

vanizado I L

VALIII,JLAS E

0,64

'29,84

l-4,,)9

'21,8:;

351,85

250,31

149.39

2CD,39

Carnada de brita para prote(:áo

galvar.rValg t \ i'l
Guarda-corpo errr tubo de eri:o

FORNECIMENTO DE
TUBULAçôES, PEçA§, 78.346,L7

m 581,84 3.49 1,04001.002.006.001 Tubo F"F' pontâ e bolsa DN15O 6,OO

Tubo F"F' corn ilan§e ê ponta
DN150

m 581,84 581,84001.002.006.002 1,OO

001.002.006.003 Junta de desmotrtagem travada
axialmente Dl{150 unid 1.3 t9,'26 t.3)9.'261,OO

unid r.256,t2 \.256,t2001.002.006.004
Registro chato com flanges
DN150

581,84 465,47
Curva 90' F"F" corn flarges e pé
DN150

1,OO

0001.002.006.005

oo 1.oo2.oo6.006

'I'ubo F"F'com DN150 m

unlo 586,89 586,89

oo i.oo2.006.oo7 Tubo F'F" com flar,qes DN150 3,35 m 581,84 1,.949,16

oo 1.002.005.008 m 581,84 to.t'24,o'2

unid 410, r 0 410,10001.002.006.009

unid 2.388,90 2.388,90001.o02.006.010

unlG 5.448.29 5.448,',29001.002.006.011

290,t6 '290.t6001.oo2.006.o 12

Tubo F"F'com flange e poÍrta
DN150
Curva 9O' F'F' corn,lânges
DN150

I'/álr,'ula Elorboleta com Bóia. DN
i50
Extremidade F"F" ponta e ilangc

Toco com flan DNiSO

t7,40

i,o0

-!=00

l,o(t

D}I 1

4 10, i0 4 10,10001.002.006.013
Curva 90' F"F" corn Ílalges
DN 150

m 581 ,84 2.792,83001.002.006.014
6.749,34m 581,84001.002.006.015

586,8q 586,89001.002.006.016
581,84 465,47001.002.006.017 Tubo F"E' cctn DN 1STJ 0.80 m

N

1,OO

I

!
I

unict



c. N. P.l. Ns 30.522.S80 01-48
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1,OO unld 1.256,t'2 Yeãã001.002.006.018

I,00 unid 1.319,26 t.3t9.26001.002.006.019

Registro chato com flanges
DNl50
Junta de desmontagem travada
axialmente Di{150

25',2,O31,OO unid 252,O3001.002.006.020 Toco com flanges 1-0,25m DN150
6.O',22,37 6.O22,371,00 unid001.002.006.021 Macro medidor'

581 ,84 581,84Tubo F'F" com {larnge e ponta
DN150

i,00 moor.oo2.006.o22

m 581,84 581,84Tubo F'F'ponta e bolsa DN150 1,OOoo 1.002.006.023

1,OO unid. '2a8,46 288,46001.002.006.024

4.777 ,8t1 1,60 m 411,88001.0o2.006.025 Tubo F"F" com flanges DNlOO

Extrerhidade F"F" ponta e flange
DN 1OO

41 1,88 1.44t,58Tubo F"F' com flauges DN10O 3,50 m001.002.006.026

unid 655,58 655,58Registro chato corn flanges
DNlOO

1,00001.002.006.027

5,00 unid 243,94 t.279,70oo 1.002.006.028
Curva 90' F"F' com flanges
DNlOO

786,90unid 786.90001.002.006.029 Tê de Reduçáo em F"F" 200xl0o
7a2,79 782,79

00
00

1

1I unid001.002.006.030 Reduçáo de F"F" ilSOx2OO
m 81q,97 3.443,a7Tubo F'F" com flanges DN20O 4,2000 1 .002.006.03 1

unid 69t,69 691,69001.002.006.032
9.511,65m 8r9.97oo 1.002.006.o33

o0Toco corn flanges L)N200 il
1 1,r,0Tubo F"F' com flanges DN2OO

m 479,97 3.156,88oo 1.o02.006.034

unid 726,63 7 )6.63001.002.006.035

m arg.97 1.475,95001.002.006.036

m 57,34 57,34001.002.006.037

Tubo F'F" çom flange e ponta
DN2OO
Tubo de concreto DN3O0,
forneciment o r rl.sscntamento

s DN2OOTubo F'F" com
sepe

3,85

i,o0

1,00

1,80

Curva 9O' F"F' com
DN2OO

L2.260,79oo1.oo2.oo7 CLORÂDOR E FI,UORETADOR
6.086,2t 6.086,21Clorador de Pastilhas 1,00 unidoo 1.oo2.oo7.ool

1,00 unid 4.S 1 1,90 4.91 i,90001.002.007.002
36.00 i m 1 1,07 398,52oo 1.002.007.003

Fluoretador
Tubo em PVC Soldavel, DN 3/4

2,532 ooaaaptnaor Sotclavel curl,r erlr PVC I

com Bolsa e Rosca Illi .li 4 |
unrcl001.002.00'7.004

nnid -1,50

5,06

9,OO001.002.007.005

unid 0,73 2,t9

Uniáo com Rosca t:ta PVC, DN

com Rosca em PVC
3 4

llN 3 4

2,OO

o0001.002.007.006
I

I

I

uniC i3,68 27.36oo 1.002.007.0o7
Registro de Esfera com Rosca ern 

I

PVC, DN 3/4 i

2,OC

3.00 unid. t,35 4,05o0r.oo2.oo7.oo8 Luva com Rosca ern PVC, DN 3/4
unid t,26 1,26Curva de 45" com Rosca em PVC,

DN 3/4 1,O0001.002.007.009

57,921,00
I

I

57,92unid001.002.007.010
Colar de 'I'omada ,-m F "F" dúctil,
DN 1.5Ox3/4

14,94 14,90Colar de Tornada,.DN 50x3/4 l,oo unido01.oo2.oo7.o 11
m 30.30 727,20Tubo de PVC R,oscado DN 2 24,OO001.002.007.012

15,22 t5,22CAP Roscado Dl{'2 i r,oo unrd001.002.007.013

1.006,69
MONTAGEM / ASSENTAMENTO
DE MATERHL E
EQTIIPAMENTOS

ool.oo2.oo8

559.28 559,28unid001.002.c08.001

unicl | +cz,+t 447,41001.0o2.00ÉJ,.002
t7.977,23ool.oo2.oo9

Montagem do Dosaclor cle Cloro
de Pastilhas cie'Hipociorito Ce

Cálcio

I
I

1 00do I.-luoretadorMotr
CASA DE

1.00

001.002.009.001 SERVI S iIiICIAIS

4

N
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SECRETARIA MUNICIPAL D[: INFRAESTRUTURA
c. N. P.l. Ne 30.522.580 0001-48

Chapisco no Traço l:3 (Citnento e

Areia), Espessura 0,5 cm, 34.O2 m-
lví:rnual

Reboco no l:2. Espessura 0,5 cm
matluâ1.

ES IAS
Fabricaçáo e Instalaçár> de 2
Portoes em'lbla rlc Aramc
Gah,aniza.clc, fi" 12, \Ialha 2" e
molciura em tt:hos tlr- aÇo c:om
cluas foihas de rrbrir, incluso

f.i3 m''

S. rnx2
PINTURAS
Pintura Latex Âr:ríiica Ambientes
intemos L' extern(rs, duas
demrios.

'7

70t,92

Ij

-t-
I

N

6,14 m2 7,20 46,37001.002.009.001.00I

Locação convencional de obra,
através de gaharito de tabuas
corridas pontaletadas a cada
1,50m, sem reaproveitamento.
MOVIMENTAÇÁO DE TERRA001.002.009.002

3,44 m 20,7 | 71 .24oo 1.oo2.oo9.oo2.o01

Escavaçáo Manual de Va,la/ Cava
Material de i" Categoria, até l.5O
m de Profundidade, Excluindo
Esgotamento e Escoramento
(Areia, Argila e/ ou Piçarra).

001.002.009.003 FUNDAÇÃO
Concreto armado para fundação
l5 MPa incluindo material,
formas e escoramentrr, 5O kg de
aço CA-50 incluindo mão de obra
p/corte dobragem montagem e

colocaeáo.

3,44 m' 1.696.27 5.835,17001.002.009.003.001

001.002.009.004 PISOS

m2 54,16 348.79

i Fiso em concreto 20 MPa preparo
I mecânico, espessura 7cm,

0O l.OO2.O09.OO4.O0 I I rncluso juntas de clilataçáo em

I poliuretano 2x2m. iclusive
i calçada de proteçào.

6,44

ESTRUTURAS001.002.009.005

r.696,27 '2.r54.'26oo r.oo2.oo9.o05.o01 m'

001.002.0o9.006

Concreto Armado FCK 15 MPA,'
preparo com betorrcira irrcluindo
lançamento, former e destbrma) -
Pilares.

[,qe pré-moldada, sobrecarga
l0Okglrn2, vàos; até
3,50m/e=8cÍr, com lajotas e
cap.c/conc fck=20mpa, 3cm,
inter-eixo 38cm, c/ escoramento

|,27

11,80

PAREDES E P
e VA

q

LAJE DE COBERTURA

m2 64.79 764.52001 .o02.009.006.001

00 1 .002.oo9.oo7

001.002.o09.0o7.001

Alvenaria em Tijolo Cerâmico
Furado 10 cm x l5 cm x 20 crrt,
I I 2 Yez, assêrrtado em
argarnassa no traÇo 1:4 (cimento
e areia).

18,36 m 45,99 844,38

001.002.009.008 REVBSTIMENTOS

1,44 151,05001.002.009.008.001

375,921 1,05oo 1.002.009.008.002

001.002.009.0o9

34,02 Ín'

6.443,6300 1.oo2.009.oo9.c01

Ioo 1.002.009.010

341.90001.002.009.010.001

s3.747,9too1.oo2.o10

:34,O) m2 10,05

5

PÁR
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Fls

* PaR

1.48,2-r 23.54',2,10

Alambrado em tubos Ce aço
galvanizado, com cc'stura, I-)IN
244O, diãroetro 2". altura 2m,
fixados a cada 2m em blocos de
concreto, cotn tela de arame
galvanizado revestido com l']VC,
fio 12 BWG e malha 7,5x7,5cm.

íÍr258,80001.002.o11.0o1

70r.92 I r.230.72001.002.011.002

Fabricaçáo e Instalaçáo de Portào
em Tela de Ararrre Galvanizerdo N"
12, Malha 2" e moldura em tubos
de aço com ciuas folhas de abrir,
incluso ferragéns. (2,0 rn x 2,7 rn)

m'r6,00

4.00 unid 1.180.36 4.721,44001.002.011.003

Fornecimento e execuçáo de
instalaçáo rloturn.r aa área do
sitema com poste otnamental
curvo com braq:o uniuco, altura
de 6 metros e larnperda da vapor
de ncrcurio de 25Ou'.

94.47 m't t44,93 13.691,54001.002.011.004 Lastro de bnta N" 2
562,1 I472,36 m" 1,19001.002.011.005 Límpcza geral da obra

2o,4.256,53oo1.oo3 REDE DE DISTRIBÜICÃO
80.187,99oor.oo3.oo1 SERVrçOS TNICIAIS

m o,76 91 1.35Locação de redes de água,
inclusive topógrafo.

i. r 99,1400r.003.001.001

36,01 49.798.23

2.254,t31,63001.003.001.003

15,66 2t.656,2r

Instalaçáo de gambiarra p,rra
sinalizaçáo, com 2O m, int:luindo
lâmpada, bot:al r balde a carda 2
m.

Isolamento de obra com tel.a
plástica conr malha de 5nrm e

estrutura de madcira

1.382,90

i.382,90

m

m

ln

1.382.90de t-t'ân NotLlrnaSin

001.003.001.004

5.568.07I34,82 41,30m2001.0o3.001.005

8á.248,17

Passadiço de r:rad.:ira com
corrimáo para. pL'destres,
i ncl u sive mo- n ta gqIE j_Le_liess o __
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAoo1.oo3.oo2

2.030,48001.003.002.00I

6.536,49oo 1.003.0o2.002

6.839,88

Escavaçáo de Vaia nilo Es<:orada
em Material de 1" r:atcgona ate
1,5 m cie profundiCatle com
Retroescavadeira 75 HP, sem

Escoramento de Val:ls corn
Franchões lvletálicos e Quadros
utlizaltlo Longarinas tle l\4adcrra
de 3 :< 5", Inciltsiçr' pcsterlcr'
retirada - Área Cravarda.

4,0050-/,62

20,713 t5,62

1,87,24 36,53

m

e to

m

m"

to e llscorarnerrto

EscavaÇáo IVlanual cle Valzrr Cava
Material de 1" Catca,oria, atc 1.50
m de Profundidadc. Ilxcluindo

001.003.002.o03

495,29Hora 4,51001.003.002.004

t.278,2100 i.003.002.005

40.262.57

rn" 1,97

tt7001.003.002.006

001.o03.002.007

001.003.001.002

Esgotamento com l\'[oto-Bornba
Autoescorva'.itte.'
Re gularizaç áo e cornl:ric:ta';áo
manüal de Jtlndo rle lal.a coirt

ete
Lastro de Areia N{ó.lia
Reaterro e conrP.rctação
mccânica de vala :e:m

,42

t;-+8,8 I

.)+J

m:,lual trpo
595,00 m 16,89 10.049,55

I
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TE PVC PBA RRB.iE NBR 10351
Rede de DN 10O mni

ti,l Fis

* PAB

001.003.002.008
Reaterro de Vala corn Material
Granular de Empri'stimo,
adensado e Vibrado.

'254.49

soquete vibratório

m3 4t,43 10.543,52

Carga e Descarga iMecânica de
Solo utilizarrdo Caminhào
Basculante 5,0 m" / 11T e Pá
Carregadeira sobre pneusr -t05
HP, CAP. 7,72 m'.

632,99 m' 1,15 727,94001.003.002.009

o01.oo3.oo2.o 10
Transporte de Material Bota -
Fora D.M.T: 1O,O Km. 5.314,95 m"xKm r.22 6.484,24

oo1.oo3.oo3

FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E
ASSENTAMENTO DE
MATERIAIS HIDRÁI'LICO S

35.724,3O

001.oo3.oo3.oo1

001.003.003.002

oo i.oo3.oo3.oo4

001.003.003.007

377,72 8,18 3.089.75

54t,t4 13,03 7.051,05

n1

m

Ín

unid

Rede de a DN 150 mm
Tubo PVC DEFoFo JE NBR 5647

CAP PVC PBA NBR 10351 para
Redc de JE DN 5O mm

74.\7

3,67

280,28

30,00

'20.788.37

1 10,10

Tubo PVC PBA CL 12.IE NBR
5647 para Rede de Água DN
50mm
Tutro PVC PBA CL 12.IE NIJR
5647 para Rede dc Água DN 75
mIn

I

I

I

21,92 2r,9'2unicl001.003.003.008
Junçáo PVC PBA.rtr BB NBR
10351 para Rerle de Água, l)N
5OX.5O ;nnr

I

I

I

1,00

001.003.003.009
Curva 90" PVC PBA Jtr RR NBR
10351 para Rede de Água, DN
5OX.5O mm

4,00 unid 33,4',2 133.68

001.oo3.oo3.o 10
Crttzeta PVC PBA .lE BBBB DN
5Ox5Omm

1 t,o2 1 1,02

001.003.003.011 Cruzeta PVC PBA.IE BBBR DN
7.5x5Omm

19,62 19,62

I.00

1,00

i,oo

unid

unid

unid

17.49 t7.49

unirl 5,20 26,00

CruzeÍa PVC PBA.IE BBBR DN
15Ox7Smm
Reduçáo PVC PRA.IE PR DN
7Sx50mm

001.oo3.oo3.012

001.003.003.013 5,00

oo 1.003.003.014 1,OO unid 6,5'2 6,52

unid 5,49 5,49001.003.003.015

Rednçáo PVC PtsA JE PR DN
10ox75mm
Reduçâo PVC PBA,.lFl PR DN
15Ox100mm

oo 1.003.c03.016
,IE PVC PBA FJRJ] JE NBR 10351
para Rede de Água DN 5O rnm

9,28 r39,20unid

unid 18,23 36,46oo 1.003.003.017
TE Redução PVC PBA BBB JE
NBR lO35l parrt Rede de Água
tlN 75 x 5O mrn

1,OO

15,CO

2,AO

3t,97

34,86

43.36

oo 1.oo3.oo3.o 18 i,oo Llnl.c 31.97

t ,o0 34,86001.003.003.019 Urrlrl

2 o()

2,00

1,00

unirj

ulrrd

unlcl

2 i,66

265.42

39,18

001.003.003.020

001.003.003.022

00 1 .003.003.02 1

TE PVC PRA BBR .]F] NtsR 10351
Recie de DN i75 rnm

TE Redução PVC I)BA BRII JE
NUR 1O351 parii Rc.le de \gua
I)N l5O x 5C rnrn
'lE Reduçáo PVC FB,t IJBFJ "ÍE
NBR 10351 paia Rctic de Água
DN 150 x 75 mm

39, i8

530.84

7

tro de Gavet3. cm FoFo com
t
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Escavaçáo mânual de vala1,;ava
em material de i' categoria areia,
argilÍr ou Fiçarrri aie 1,50 m de
profundidade (,;,OO x 0,2Clrrr x

§
r).* FaR *

5.416,92

t.444.80

0

Bolsas para tubo I')VC DN SOnrm

oo 1.003.003.023
Registro de (ia.veta ern F-"F" com
Bolsas para tubo PVC' DN 75nrm 2,OO unid 493,t7 986,34

001.003.003.024
Registro de Gaveta em F"F" com
Bolsas para tubo PVÇ DN
1Oomm

1,00 unid 66'2,45 662,45

00 i.003.o03.025
Registro de Gaveta em F"Fo com
Bolsas para tubo PVCi DEFOFO
DN 150mm :

1,00 unid 1.s94,75 t.394,75

001.003.003.026 Ventosa simples fofo com flanges,
PN-10/16, DN = Somm

1,00 unid 352,62 352,62

001.003.003.027
Curva PVC PBA NBR 10351 p/
rede de água JE PB 22' DN
1S0mm

I,O0 unid t9t,26 19r,26

oor.oo3.oo4 SERVIÇOS DTVERSOS 3.096,O7
001.003.004.001 Caixa em concreto para Registro 4,00 unid 90,76 363,04

oo 1.o03.004.002 Desinfeccáo em Rede de Ágrra/
Adutora m"20 o0 4t,32 426.40

001.003.004.003 Teste Hidrostático em Redes de
Áeua/ Adntora 1.199,14 m 0,20 239,83

001.003.004.004 Cadastro de Redes de Água,
inclusive Topógrafo c Deserrhista. t.199.r4 m 1,39 1.666,80

oo1.oo4 LIGÀçÕES DOMICILIARES 276.470,t4

2L8.OO7,06

4,92

8,40

9,58 440.68

oo1.oo4.oo1

00l.oo4.oo 1.006 7.760,95

001.004.00 i.oo7 6.40'2,OO

n'l

unid

61,0(f

PVC DN 50 mrn x 1 2
Colar toúada com trâ.iâs em
PVCDNT5mmxl /2

PVC DN 100 mm:r 1 2

DN 150 mrn x 1
,2

Macho eur PP Dr\ 2O x i 2

considerando 7rn cada

20x 1 2

2l b46,(X)

001.0o4.001.001

001.004.001 .005

001.004.001.002

001.004.001.004

oo 1.oo4.oo 1 .oo3

unid

unid

unid

unid

unicl

1.101,00

L72,OO

COMPLETA 1323 NOVAS
DOMICILIÂRES

Colar de tomírdÍr com trâvâs em

Colar de tomada com travas em

Colar de tornada Fcrro Fundido

Adaptador de Conrpressão Rosca

Joelho 90" Soldávcl e conr Rosca

.+6.00

'Iubo PEAD, PE BO I'ÍBR-8417,
DN 20mm para Ranna-l Predial,

270,96 16.528,56

5,96 t5.770,16

1,98 15.366.68

r,09 6.978,18

6.403,3'2

2.698,9'2

7.898,31

1.151,01

6.443,O 1

001.oo4.oo L.oo8 ).646.OO 2,42

2.6+ú,00

001.004.001.013 99,37

m

I

)

o 87

1.323,00 unid

1.323 oo unid.

r.:J23,OO unid

1

rada em PVC 1
,2

[,uva- PVC Rosr:ávt.l i 2,

m' 1 2

PVC i 2

trnid.001.004.001.009

oo 1.oo4.oo 1.o 12

001.004.001.010

001.004.001.011

t,o2,

1,87

5,97

I

cada o

Luva- Soldável e co.r, Rosca 20 x

Registro de Esfera com CabeÇa

t{idrômetro Clar:se B, Qn = l,i.

Tubo PVC JS lltl - 892, DI'i 20
rnnr x 6,0m, consitierando 2m

Extrernidade com Rosca e EJucha
de i,atão para Hictr'ómetro cln

13 i.466,51

oo1.oo4.oo2 MOVIMENTAÇÃO DE TERT'A 47.9L1,O2

001.004.002.001 80 m' 39,36 31.537.99

i.323,00 tinid.



F.".1 \Q6
liSTÂDr, Dú ,";!irtÁ

Í,IIEIIHI'I'URA MUNICIPAI. DE IURU'I'I
SECRI]TARTA MUI{ICIPA[. DE INFRAESTRUTURA

c. N. [,.l. Ne 3r].522.580/0001-48

Pan

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente contrato, envidará a CONTRATADA todo o

empenho e dedicaçáo necessários ao fiel e aderluado cumprimento dos encargos
que the forem contlados, obriç1an.do-se ainda a.:

a). Providenciar, imediatarrrente apos a assinatura clo Contrato e ou do
recebimento da Ordem de Execuçáo cte Serviço, a Anotaçáo de Responsabilidade
'Iécnica * ART junto ao CREA da 1' Regiao, na forma da Lei n" 6-4961L977,
entregando uma via para os' arquivos do MunicÍpio; o início dos serviços Íica
condicionado com a apresentaçáo rlesse documento.
b). Afixar as placas nos locais determinados pela Íiscalizaçâo e nos padrÕes

estabeleciclos pela Contratanf.e, no pÍazo de 05 (cinco) clias corridos, contados a
partir da data do reconhecimento da ordem de início dos serviços, sem as quais
náo será iiberada nenhumer rnediçáo. A contratada será responsável pelo
fornecirnento, colocaçáo e manutençáo de todas as placas de obra;
c) Formalizar a Certidão de Registro cle Matricula - Cadastro EspecíÍico do INSS
(CEI) junto a Receita Federal, flo prtàzo de 30 (trinta) dias a partir do inicio da
obra, apresentando ao MunicÍpio o respectivo Alvará.
d). Observar, rigorosamente, torlas as normâs pertinentes relativas.à Segurança
e Medicina do Trabalho, fornecenclo todos os equipamentos necessários à
manutençáo da integridade fisica de seus emprep,aclos cujas atividades laborais
sejam executadas no canteiro,da obra contratacl.r.
e). Manter, dureinte toda a execuçao do Contrato. um engenheiro residente
devidamente credenciado ptu'ei representa-r'a elnpresa executora das obras.
f). Aceitar, nas mesnras conciiçôes contra-trrais. os acréscimos ou supressões que
se Íizerem necessárias lro rrbjeto corrtratado, conforme legislaçáo vigente; na
hipótese de acréscimo do contrato. a Conrratacta obriga-se a executá-lo no

mesmo nível de qualicla.de e preço apresentados na respectiva proposta de

preços.
g) Responder por todo e c1r-ra-1qu-er clano qrli cliusar ao MunicÍpio ou a terceiros

decorrente de ato culposc, ou clolostr praticado por prepostos, empregados ou

mand,atários seus, ou t'alhas cie equiparnentos, náo excluindo ou recluzindo ."=N

\

16.373,03895,68 m' t4,280o1.004.002.002
9.552,06oo1.oo4.oo3

1.323,00 unid 7,22 9.5s2,06oo 1 .oo4.o03_oo 1 Cadastro de ligacões clomiciliares

Reaterro manual de vala
SERVrÇOS ESPECTÂrS

ADMINTSTRAÇÃO DA OBRA 56.73O,4Ooo1.006
H 67,O9 6.709,OOoo 1.006.001 BNGENHEIRO 100.00
H 20,71 13.668,60oo 1.006.002 MESTRE 660,00

660,00 H 12,91 8.540,40001.006.oo3 ENCARREGADO
ô60.0o H t'2,32 8. 131,2000 1 .006.oo4

001.006.005
ALMO)C{RIFE
VIGIA 1.980,00 FI 9,94 19.68 I ,20

F<
,]rll{lar,

TOTAL DÂ OBRÂ
R$

1.O35.036.63
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responsabilidade a fiscalização ou acompanhamerrto executado pelo Município;
o valor correspondente aos referidos darros ou prejuízos será descontado
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que the forem devidos
independentemente de qualquer procecl.irnento judicial ou extrajudicial.
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 coÍrr as especilicaçoes e prazos deterrninados
no Projeto Executivo, como também de _ acordo com o cronograma Íisico-
financeiro. Caso esta obrigação náo seja cumprida dentro do prazo, a licitante
vencedora ficará sujeita à mesma multa estatrelecida neste Edital;
j). Manter a equipe executora dos serviços cr-rnvenientemente uniformizada e

com identificaçáo.
1). Propiciar o acesso da fisc4lizaeáo da Prefeitura Municipal de
juruti/Secretaria Municipai de Infraestruti-rra aos locais onde serâo realizados
os serviços, para veriiicaçáo do efetirro cumprimento das condições pactuadas;
1.1) A atuaçáo da comissáo' - frscalizarlorâ da Prefeitura Municipal de

Juruti/Secretaria I\4unicipal de Infra,estrutur'a náo exime a licitante vencedora
de sua total e exciusiva responsabiliclade sobre a qualidade e conformidade dos
serviços executados;
m). Ernpregar boa técnica na execllçáo dos serviços. com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Exccutivo (plantas, memoriais
descritivos, caderno de especificaçoes tecnicas e planilhas orçaÍnentárias);
n). Presterr manutençáo da obra, durante o período de garantia, da seguinte
Íorma:
n.1) Iniciar o atendimento em no máximc-r 1 (um) dia útil, contados da
comunicaçáo do(s) defeito(s) pela Prefeitura;
n.2l Concluir os serviços no pr'àzo maxinro determinado pela Prefeitura
Municipal de Juruti/Secreterria Municipal de infraestrutura;

n.3). Caso o atendimento cio ch,arnado e/ou a conclusão dos serviços de

rnanutençáo náo sejam reaiizados dentro rJ,o praz.o, a licitante vencedora ficará
sujeita à multa estabelecida deste edital;
o) visando à aclministração da obra, rnanter 01 (um) engenheiro residente e O1

(um) encarregado geral em período irrt.egral;
p) executar todos os serviços complementares juigados necessários para que o
local tenha condições de uso satisfatório;
q) corrigir e/ou refazer os sen'iços e substituir os materiais náo aprovados pela

fiscalizaçáo da Prefeitura, caso os mesmos rráo atendam às especificaçoes

constantes no Projeto Executivo.'

.N



BSTAD(I DÚ I-ÂiiA
PREFETTURA MTINICIPAT DE IURUTI

SECRETARIA ]IIUNICIPAT DE INFRAESTRUTURA
c. N. P.l. Ns 30.522.580/0001-48

t4 RA *

r) Fornecer, além dos materiais especificados e máo-de-obra especializada, todas
as ferramentas necessárias, Íican<lo responsável por seu transporte e guarda;
s). Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteçáo
individual (EPI's) e coletiva adequados à execuçáo dos serviços e de acordo com
as normas de segurança vigentes;
t). Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de

terceiros, causados por seus funcionários ern virtude da execuçáo dos serviços;
u). Executar limpeza geral, ao final da execuçáo dos serviços da construçáo,
devendo o espaço ser entregue limpcl e em perfeitas condições de ocupaçáo e

LTSO;

v). Empre gaÍ, naexecução clos serviços, apenas rnateriais de primeira qualidade,
que obedeçam às especificações, sob pena de impugnaçáo destes pela
Íiscalizaçáo da Prefeitura;
x). Obedecer sempre às recomendaÇões dos fabricantes e das normas técnicas
vigentes na aplicaçáo dos ma[eriais industrializados e dos de emprego especial,
pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e os ônus decorrentes de sua má aplir:açáo;
z). Proceder à substituiçáo, em até 24 horas a partir da comunicação, de
materiais, ferramentas ou cquipamentos julgados pela Fiscalizaçáo da Prefeitura
Municipal de Juruti/Secretaria Municipal de Infraestrutura como inadequados à
execução dos serviços.
al) Entregar o local objeto clesta licitaçâo limpo, sem instalações provisórias e

livres de entulho ou quaisquer otttros elementos que possam impedir a
utilizaçáo imediata das unidacles. Concluído o objeto contratado, deverá a
licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalizaçáo da Prefeitura
Municipal de Juruti/Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que se possa
proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitaçáo provisoria. Todas as
superficies deveráo estar impecan elment.e limpas;
b1) Recuperar aÍeas ou bens rráo incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu
estado original, caso venha, como resultado de sr-tas operações a danificá-los;
c1) Responder pelas despesas relativa.s a cncargos trabalhistas, de seguro de

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer clutras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que
os mesmos náo têm nentrurn víncul<,r empregertício conl a Prefeitura Municipal de
Juruti / S ecretarizr Municipal de Infra e stru tura.
d.1) Responder, integraimente, por perdas e danros que vier a causar à Prefeitura
Municipal de ,Iuruti/Secret-aria Mr:riicipal rie Infraestrut-ura ou a terceiros em

razâo de açáo ou omissác, rloiosa ou c;ttipils;i, suzr otr tlos seus prepostos,

independentemente de outras cominaç:ões ccntratuais ou legais a que estiver

sujeita;

ll

N
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e.1) Manter, durante toda a execuÇá<l do contrato, em compati

lU Fls

*
mas

obrigações assumidas, todas its corldiçóes de habilitação e qualificaÇáo para
execuçáo exigida na licitaçáo;
f.1) Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo I deste Edital;
g.1) A Prefeitura Municipal de Juruti/Secretar-ia Municipal de Infraestrutura não
aceitara, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante
vencedora para outras entidades, sejam fabricant-es, técnicos ou quaisquer
outros;
h.1) Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora seráo de sua
inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso
perante a empresa contratado para ressarcirnento do dano causado.
i.1). Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências;
I- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
II- As falhas nos serviços de terceiros náo sujeitos á sua ingerência;
III- As consultas à fiscalizaçáo;
IV- As datas de conclusáo no decurso dos trabalhos;
V- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
VI- As respostas às iuterpelaçoes da fiscalizaçáo;
VII- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
serviço;
VIII- Outros fatos que, a .iuízo do contratado, devem ser objeto de registro.
j.1). Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistinclo, por parte da CONTRATANTE,
qualquer responsabilidade por Íurtos, roubos, extravíos ou deterioraÇões.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAs oBRIcAÇÕps pe CoNTRATANTE

Na execuçáo do objeto do presente' corttrato, caberá a CONTRATANTE:

a). Notificar, por escrito, à CION'i'Ii:ATADA quaisquer irregularidades encontradas
na execuÇão dos serviços;
b). Efetuar o pagamento cievido, r],is r:ondiçtares esta-belecidas:

c). Participar ativamente das sisttrnáticas de supervisáo, acornpa-nhamento e

controle de qualidade dos serviÇc:'.
d) designar forinalrnente, após a assinaturil Co contrato LrÍl serv'idor para
acompanhar e fiscalizar o ccntrato, nos ternros clo irrt. 7ll. inciso I ou II, da Lei

n". 8.666193.

cLÁUSULA qUARTA - Do PREÇo E DAs üoI{DIÇODS DE PAcAMENTo

N
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4.L - DO VALOR: Fica justaclo o vz.úor total do presente Contrato em Rl§

1.035.036,63 (UM MrLHÃO p TRTNTA E CrNCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS
E SESSENTA E TRES CENTAVOS), em moeda cr.rrrente do país.

4.2 - DO REAJUSTE: não será adrnitido reajuste salvo motivo de força maior
devidamente comprovada de conformidade com a legislação pertinente.
4.3 - CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS A OBSERVAR:
4.3.1. A CONTRATADA apresenfará apos a finalizaçáo de etapas da obra
documento fiscal especíÍico acompanhado da planilha de mediçáo, referente aos

serviços executados.
4.3.2. A pessoa responsavel rle süperwisionar a obra terá o pÍazo de O2 (dois)

dias uteis, a contar da apresc'ntaçao do documento fiscal pa-ra aprová-lo ou
rejeitá-lo. O documento fiscal não aprovado pelo mesmo será devolvido à

CONTRATADA para as necessárias correções, com as informaçôes que

motivaram sua rejeiçáo, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a
partir da data de sua reapresentaçào.
4.3.3. O pagamento será efetuado atraves de medições pcrciais, em moeda
corrente do país, apos a exp.Eflição rlo Termo de Recebimento Parcial efetuado
pelo responsável pela Íiscalizaçact do contrato.
4.3.4. Para que se dê início ao procedimento de pagarnento, o contratado deverá
entregar ao o Municipio cle Jrtruti-PA os segulttes documentos:
a) nota fiscal / fatura referente à parcela executada / liberada;
b) prova de regularidade lunto ao Funclo cle Garaltia por Tempo de Serviço -

FGTS (CRF);

c) Certidáo negartiva de debito relativo à tributos federais, estaduais e

municipais;
d) Certidáo negativa de débitos trabalhistas -- CNDT.
4.3.5. Caso o contratado náo cumpra o ctisposto no que se refere às

contribuiçoes e regulariza.çáo perante o INSIS ou for apurada alguma divergência
nos documentos apresentaclos, o Município cie Jur-uti-PA, de acordo com o art.
31 da Lei Federal n" 8.212/9 t com a redaçáo dacla pela Lei n" 9.7IL198, reterá
ttYo (onze por cento) do valor bruto cla nota tisc:al f fatura de prestaçáo de

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

subsequente ao da emissáo da respectivr.r rrota fiscal f fatura, em nome do

contratado.
4.3.6. O pagarnento será efetuado, atravês de clepósito em conta corrente a ser

indicada por escrito pelo con1.rataclo.

4.3.7. Caso o contratado náo c:urnpra o disposto no item 4.3.4 e não for o caso

de adoçáo da providência 1:revista no item 'i.3.5, o Município de Jumti-PA náo

efetuará o pagamento, não incorrendo em .4rakltrer cominação por atraso de

pagaÍnento até o regular cr-rmprimento clas c'tbrigaçoes pelo contratado-

l3
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4.3.8. Nenhum pagamento será efetuaclo ao contratado enquanto pendente
liquidaçáo de multa ou qualquer c;brigaçâo financeira que the foi imposta em

virtude de penalidade ou inadimplência.
4.3.9. Náo hanerá qualquer atuaJizaçáo Íinanceira dos valores a serem pagos

entre a data de execuçáo clas obras e a data de apresentaçáo das notas Íiscais /
faturas e desta até a data de vencimento.
4.3.10. O pagamento será efetuado de acordo com o cronogranna Físico-
Íinanceiro da proposta apresentarla pela Licitante vencedora no ato da abertura
dos envelopes. com mediçáo devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de

Juruti-PA rroprazo de 15 (quinze) dias úteis ao recebimento e aprovaçáo da Nota
Fiscal correspondente.
4.3.11. No preÇo estipulado na proposta estão incluídos os impostos, taxas,
emolumentos, contribuiçoes fiscais e parafisr:ais, e outras de qualquer natureza
que sejam devidas em decorrência direta ou inclireta da execuçã.o do objeto
contratual. Também estão inclusos tcrdos os encargos trabalhistas e

previdenciários referente ao pessoal de que trata este instrumento, aplicando-se
lhe, no que couber, a Oric.ntaçáo Jurisprudencial n. 191/TST-SDI-I, a que a
CONTRATADA se submete e aceita como normâ contratual de exclusáo de
responsabilidade solidária ou subsidiária rlo CONTRATANTE nas obrigações
trabalhistas contraíclas pela CONTRATADA e oriundas, direta ou indiretamente,
da execuçáo do objeto do presente contrato.
4.3.L2. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no
todo ou em palte, no caso de:
a) Execuçáo em desacordo com o avençado:
b) Existência de débito de qualquer natureza coÍr'L o CONTRATANTE;
c. Verificaçáo de pendência junto aos órgáos publicos feclerais, estaduais e

municipais.
4.3.13. O pagamento somerrte poderá ser efetuado após atestada a
conformidade dos serviços, cle acordo com as exigências contratuais.
4.3.14. Para o pagamento, será Íêita consuita junl-o aos órgáos públicos federais,
estaduais e municipais, para comprovar a situação de regularidade da
CONTRATADA;
.4.3.15. A CONTRATADA durante Loda a execução dos serviços, deverá manter
todas as conclições de qualiíicaçáo exigidas para a contrataçáo.

cLÁusuLA eUINTA pRAzc! DE) ExltctlÇÃo Dos sERvrÇos E
RECEBIMENTO DA OBR.A

5.1. Os prazos cie execuçáo da obra s;áo os segitintes

t4
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a) para a execuçáo dos servi.ços, objeto deste Edital terá duraçáo de O6 (seis)

meses contados da respectiva Ordenr de Serviço;
b) para recebimento provisório pelo responsável por seu
acompanhamento/fiscalizaçâo e/ou Comissáo de Vistoria, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de l5 (quinze) dias corridos de

comunicaçáo escrita da conclusão da obra por parte da Contratada;
c) para observaçáo/ verifica.çáo da obra 3O (trinta) dias corridos, contados do
recebimento provisório;
d) para recebimento dçÍinitivo pela Comissáo de Recebimento designada, ate 15

(quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observaçáo, nos termos do art.
73, I, "b", da Lei no 8.666/93, e alteraçoes, considerando esta data como
término da obra.
5.2. Fica estabelecido o ptazo máximo de 1O (dez) clias após o recebimento da
C)rdem de Serviço para início da obra ou etapa da obra, dependendo da
programaçáo de execução dos serviços que atendam melhor o interesse da
CONTRATANTE.
5.3. O praza de execuçáo deverá ser rigoiosamente obedecido. A inobservância
d.o prazo estabeleciclo pocterá, a juÍzo; ãa 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/Planiiha Orçamentária ensejará a suâ devoluçáo, não assumindo a
CONTRATANTE quaisquer despesas ou responsabilidades por falhas na
execuÇáo dos serviços;

cLÁusuLA sExrA - DA DISCRIMINAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas oriundas do presente Contrato correráo à conta da seguinte
dotaçáo orçamentáriae do exercício vigerrte.

PRoJETO /ATTrDADE-CLASSIFICAçÃO ECONÔMICA

17.5l2.OOlO.2.026 - Construção, Reforma e Ampliaçáo do Sistema de
Abastecimento de Agua.
4.4.9O.51.OO- Obras e §

cLÁusuLA sÉrnne - DA cEsrÃo E FIscALtzAç^o

7.L. A fiscalizaçáo e acolnpanhamento cier r:xecução dc Contrato seráo realizados
por Fiscal do contrato, obserwando-se as disposiçoes contidas no artigo 67 e

parágrafos da Lei 8.666193. cabendo dentrt: urtLros:

a) Solicitar a execuçáo do serwiço olrjeto desta licitaçáo;
l5
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b) Supervisionar a execuçáo clo objeto, geÍantinclo que todas as providências
c) Superwisionar a execução do objeto, g€àrantlndo que todas as providências
sejam tomadas para regtlarízação das Íalhas ou det-eitos observ'ados;
d) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade
fora de sua competência;
e) 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 auLos do processo correspondente cópia
dos documentos escritos que comprovem essas solicitaçóes de providências;
f) Acompanhar a execuçáo t1o objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo
e indicar as ocorrênci.as de indisponibilidacle;
g) Encaminhar a autoridade competente os clocumentos que relacionem as
importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA. bem como os
referentes a pagarnentos.
h) O acompanhamento e a fiscalizaçâo acirna nao excluirâo a responsabilidade
da CONTRATADA. ficando es1.a responsável peios danos causados diretamente a
Administraçâo ou a terceiros, clecorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇáo do
contrato, netn corrferiráo Éro CONTRA'fANTE. responsabilidade solidária,
inclusive peranie terceiros, por quâisqrrer irregularidades ou danos na execução
do serviço contratado.
i) As determinaçoes e as s;olicitaçÕes formuladas pelos representantes do
CONTRA'IANTE, encarregacios, da fiscalização do contrato, deveráo ser
prontamente atendidas pela GONTRATADA, ou nesta impossibilidade,
justiÍicadas por escrito.
j) Para a aceitaçáo do objeto, os responsáveis pelcl acompanhamento e

fiscalizaçáo, observaráo se a ()ONTRA'IADA cumpriu todos os termos constantes
do Edital e seus anexos, bem corno de todas as condições impostas no
instrumento contratual.
k) E vedacio ao Município e aos Íiscais ciesignaclos, exercer poder de mando
sobre os empregados da CIONTRATADA, reporterrdo-se somente aos prepostos e

responsáveis por ela indicados.
l) Durante a vigência deste contrar:c.r, a. Contratada cleve rrranter preposto aceito
pela Administraçáo do Contratante, para representá-lo sempre que for
necessário. A execuçáo dos seniÇos será acompanhada e obrigatoriamente
fisca-lizada por um representar:te da Administrirção, ao qual incumbirá anotar,
em registro próprio, todas as or:orrencias relacionadas à sua execuçáo,
determinando o que for necessário à r:cgularizaçáo das faltas e defeitos
observados. O recebirnento. aceit-acáo c atesto dos serviços decorreráo
necessan'iamente de verificaÇão efetiva- de suá execuçào, nos moldes previstos
nos arts. 73 e 76 da'Lei 8.6e:6 /93.
7.I. A execriçáo dos sen'iços será acompan;rada e obrigatoriamente Íiscalizada
por representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao qual incumbirá
anotar, em registro própr1i6, todas as ocorrêrrcias relacionadas à sua execuçáo,
determinando o qlre tbr necessário à reg;ularização das faltas e defeitos
obseru,aclos. O recebime;nto aceitaÇáo t alciil-o dos serviços decorrerão

N
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necessariarnente de verificaçáo efetiva de sua exccuçáo, nos moldes previstos
nos arts. 73 e 76 da Lei 8.666193.
a). Fica designado a servidora BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA - engenheira
Civil CREA N" 151620336 - 4, lotaclo na Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e FinanÇas, para acompanhar e ftscaltzar o contrato e a execuçáo do
servlÇo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. O náo cumprimento, ou o cumprimento irregular das obrigações
assumidas, conÍigurando qualquer uma das situaçóes descritas no art. 78 da
Lei 8.666/93, ensej ara- a imediata rescisáo do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Descumprimento, por parte cla CONTRATADA, das obrigaçoes contratuais
assumidas, oll a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a
aplicaçáo rlas seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas <le pouca
gravidade;
b) multa de até 57ô (cinco prtr cento) do valor tot-al do contrato devidamente
atualizado, quando deixar de cumprir, no toclo ou em parte qualquer das
obrigações assumidas;
c) multa de até 5%o (cinco ptrr cerrto) do valor total do contrato, devidamente
at:uaJízado, na hipótese de, já tendo a CONTI{ATADA sofrida puniçáo na forma
prevista na alínea anterior, vir ela a comel.er igual sançáo, sem prejuízo da
imediata rescisáo do contrato e aplicaÇão das demais sanções cabÍveis;
d) suspensão temporária, de pa.rticipar em licitaçáo e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE por ate 02 (dois) anos;
e) declaraçáo de inidoneidade para licjtar ou contratar com a Uniâo, Estados,
Distrito Federal ou Municípios quanclo a CONTRATADA deixar de cumprir as

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.
9.2. As sanções de r:ratut'eza. pecuniaria serâo diretamente descontadas de

créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA.
9.3. As sançóes previstas não poderáo scr relevadas, salvo quando Íicar
comprovada a ocorrencia de situações cluc se enqtraclrem no conceito jurídico de

forÇa maior ou caso Íbrtuito, devida e formaimente justificadas e comprovadas.
9.4. A sanÇáo será obrigatoriar.irente registt'erda nc' órgào competente e no caso

de suspensáo de iicitar. a CONTITATADA serri descredenciada por até 02 (dois)

anos, sem prej'r1i2ç clas rnultas previsl.as n-estc contrato e das demais

comunicaçoes legais.
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9.5.Náo será aplicada multa se, comprovadannente, o atraso da execuçáo dos

serviços advir de casr.r 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 óbice a rescisâo do contrato pela Administraçáo.
9.7. A multa náo tem caráter compensatorio e, assim, o pagamento das mesmas
náo eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.8. A aplicaçáo das multas aqui reÍ'eridas independerá de qualquer
interpelaçáo, notiÍicaçáo ou protesto judicia-i, sendo exigível desde a data do ato,
fato ou omissáo que tiver dado catlsa a notificaçáo extrajudicial.
9.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA na ocorrência de
pag€rmento de multa pendente.

cLÁusuLA pÉcrue - DAs ALTERAÇÕES

10.1.O presente Contrato poderá ser alterado por determinação da
Administraçáo Pública ou por acordo das partes nos casos previstos no art. 65, I
e II da Lei n" 8.666193, observarlo o limite estakrelecido no parágrafo primeiro,
do referido diplonra legal.
LO.2. Toda alteração ou prorrogaçâo deverá ser procedida por temo aditivo
atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei n" 8.666/93

cLÁusuLA DÉcrMA rRTMETRA - DA LEcrsLAçÂo ApLIcÁvEL

A execuçáo dos encargos ora i:stabelecidos será feita com observância das
disposiçÕes da Lei 8.666 193, e em conformidade com as condiçoes estabelecidas
neste termo, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA.

cLÁUSULA oÉcNaa SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigêrrcia deste Contrato será de 1O (dez) meses, pelo período de LSl02l2022 a
15/12/2022, contaclos da Cata cla Ordem de Serviço. Os prazos somente
poderáo ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência do Contrato.

cLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE

O CONTRATANTE providencia.rá, nÍrs prazos legais, a remessa de exemplares do
presente contrato à Secretaria Municipal de Ínfraestrutura, Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e Finanças e cópia ao Setor de Contabilidade da

Prefeitura Municipal.
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Fica eleito o Foro da Comal"ca de .Jurutr, t stado do Pará, para dirimir questões
resultantes ou relativas a aplicaçáo deste Contrato ou execuÇáo do ajuste, não
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, 15 de Fevereiro de 2022.

Pcreira

Seeretáno
de lnkaeStíutuía

de 2021

DI} SOUZA PEREIRA
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