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CONTRATO 

 
TOMADA DE PREÇO N°. 003/2020/SEMOUT/PMC 

 

CONTRATO N.º 005/2021/SEMOUT/PMC QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURUÇA - PMC E A 

EMPRESA TREZE EMPREENDIMENTO & 

CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME 

ABAIXO SE DECLARA. 

 

O MUNICÍPIO DE CURUÇA, sediada na Praça Cel. Horácio, n°. 70, Bairro Centro, em Curuçá, 

neste Estado, CNPJ Nº 05.171.939/0001-32, CEP: 68.750-000 neste ato representado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ por intermédio de seu Prefeito Municipal o Sr. 

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, RG Nº 3613091 SUGUP/PA, CPF/MF Nº 

617.679.722-53 doravante denominada apenas CONTRATANTE e a Empresa TREZE 

EMPREENDIMENTO & CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ n°. 06.198.903/0001-05, 

estabelecida Rodovia BR 316 nº 1300 KM 23,5 – Térreo – Trevo Benevides/PA - CEP: 68.795-000, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor VALTER LEO DO 

CARMO FAVACHO, brasileiro, casado, RG Nº 2730 CRA/PA e CPF Nº 109.064.792-15, 

conforme o constante e decidido no processo administrativo nº. 006/2020-SEMOUT/PMC, referente 

à Tomada de Preço nº 003/2020-SEMOUT/PMC, em observância às disposições da Lei nº. 

8.666/93 firmam o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1.     O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para Reforma e Restauração 

da Praça Coronel Horácio, no município de Curuçá/PA, através do Convenio nº. 887152/2019, 

no município de Curuçá/PA, conforme disposto nos projetos, planilha de orçamento, Memorial 

Descritivo e demais documentos, que passam a integrar o presente documento independentemente de 

transcrição ou traslado, nos termos da Tomada de Preço nº 003/2020-SEMOUTPMC, devidamente 

homologada e adjudicada à contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

2.1. Fazem parte do presente termo, o Edital da Tomada de Preço nº 003/2020-SEMOUT/PMC, 

seus Anexos, Proposta Comercial da CONTRATADA, planilhas de preços e cronograma físico-

financeiro. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

3.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidor da Prefeitura Municipal 
de Curuçá, através da Secretaria Municipal de Obras devidamente designados para este fim, com 

autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização. 

3.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos 

equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações 
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definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo 

máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

 

3.3. A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato. 

 

3.4. Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 

 

a) Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de 

especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos 

procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

b) Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados 

com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

 

3.5. A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

 

3.6. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo 

e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A 

decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora 

obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

 

3.7. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. O prazo de vigência contratual será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura do 

contrato, e obrigará as partes por todos os seus termos e teor, podendo ser o mesmo prorrogado de 

acordo com o que estabelece a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993e suas alterações vigentes. 

 

4.2. O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses e será iniciada a partir da entrega da 

Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Memorial Descritivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 284.464,42 (Duzentos e 

Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos); 

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

ficais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor do contrato é fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento dos serviços contratados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, na forma 

do art. 40, inciso, XIV, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, mediante medições dos serviços efetivamente 

realizados, obedecendo aos percentuais definidos no cronograma físico- financeiro, contados da data 

do atesto da área competente da Prefeitura, aposto nos documentos de cobrança. 
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6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

 

6.3. O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada 

sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

 

6.4. A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, 

emitida sem rasura, e em letra bem legível: Tomada de Preços nº 003/2020- SEMOUT/PMC, bem 

como o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

 

6.5. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal 

para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

 

6.6. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e 

aprovada pela Comissão de Licitação, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de 

materiais entregues na obra. 

 

6.7. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem 

as legislações vigentes quanto a Certidão Conjunta (CND/INSS/ RFB e PGFN), FGTS e CNDT 

quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 

previdenciários e trabalhistas. 

 

6.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma 

será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

7.1. O preço global dos serviços será regularmente pago com recursos previstos na seguinte dotação 

orçamentária, Contrato de Repasse nº. 887152/2019. 

Concedente: 20411 – Instituto do Patrimônio Histórico e Art. Nacional. 

Natureza de Despesa: 334239 

 

Exercício Financeiro: 2021 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá. 

Unidade Orçamentária: 0207 – Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Transporte.     

Projeto Atividade: 15.452.0007.1.017 – Recuperação e Ampliação e Construção de Prédios Públicos. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

Subelemento: 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

 

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e/ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente Contrato, dentro dos limites 

previstos o § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. A CONTRATADA poderá, no todo ou em parte, subcontratar ou sub-rogar suas obrigações ou 

ceder a terceiros o presente contrato, com prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal 

Curuçá/PA, obedecendo todos os critérios da Lei nº. 8.666/93 e seus complementos, e ainda, 

subsidiariamente as normas de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, comprometer-se-á: 

 

10.1.1. Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de 

execução dos serviços. 

 

10.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º8.666/93. 

 

10.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e 

preços pactuados. 

 

10.1.5. Promover os pagamentos. 

 

10.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

10.1.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento 

definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada 

pelo Município, nos termos da lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I. 

Outras obrigações definidas na minuta de contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Memorial 

descritivo e termo de referência, como também de acordo com o cronograma físico financeiro. Caso 

esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa 

estabelecida no neste Edital. 

 

11.2. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação, 

e manter DIARIO DEOBRAS. 

 

11.3. Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados os serviços, 

para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

11.3.1. A atuação da comissão fiscalizadora do Município não exime a licitante vencedora de sua 

total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 
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11.4. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Projeto (memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e 

planilhas orçamentárias). 

 

11.5. Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

 

11.5.1. Iniciar o atendimento em no máximo 01 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pela Prefeitura. 

 

11.5.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura. 

 

11.5.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 

realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item neste 

edital. 

 

11.6. Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro/arquiteto responsável (período 

necessário) e 01 (um) encarregado geral, em período integral. 

 

11.7. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório. 

 

11.8. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização do 

Município, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto. 

 

11.9. Fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas 

necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

 

11.10. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e 

coletiva adequada à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

 

11.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e de terceiros, causados 

por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

 

11.12. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço 

ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

 

11.13. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam 

às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização do Município. 

 

11.14. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, 

em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

 

11.15. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas 

ou equipamentos julgados pela Fiscalização do Município como inadequados à execução dos 

serviços. 

 

11.16. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho 
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ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o 

objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização do 

Município, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas 

as superficies deverão estar impecavelmente limpas. 

 

11.17. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 

caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

 

11.18. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas se referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com do Município. 

 

11.19. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação. 

 

11.21. Outras obrigações constantes da minuta de contrato. 

 

11.22. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

11.23. Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado para 

ressarcimento do dano causado. 

11.24. Apresentar a Certidão atualizada de Quitação da empresa e do Responsável Técnico pela 

execução da obra no CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em ramo de atividade compatível com o objeto da 

licitação. 

 

11.25. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, registrada no CREA, 

conforme art. 3º da Resolução nº 1.025/09 do CONFEA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

12.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 

satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades estabelecidas 

nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa prévia, recurso e 

vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

 

a) Multa de mora de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço não realizado, conforme o 

cronograma previamente definido, por atraso injustificado na execução dos serviços, a juízo da 

Administração; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 
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✓ Advertência; 

✓ Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da administração. 

✓ Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

✓ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 

caso de falta maior, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, e depois de decorrido o prazo de sanção anteriormente mencionada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o que 

estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

14.1. O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de 

acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

15.1. A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas 

atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

Parágrafo Segundo - À CONTRATADA caberão as despesas peculiares às empreitadas globais, 

notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão de obra e materiais, inclusive para 

instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, 

bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de 

execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornar exigíveis. 

Parágrafo Terceiro – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão 

a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluídos 

nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras 

despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere 

a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AMPARO LEGAL E REGIME DE EXUÇÃO 

 

16.1. O presente instrumento tem sua origem no processo licitatório Tomada de Preço nº 003/2020- 

SEMOUT/PMC, do tipo menor preço global, disciplinado pela Lei 8666/93 e alterações posteriores, 

e o regime de execução será indireto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

17.1. O SERVIÇO será recebido: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização do contrato, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita do 

licitante contratado; 

 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 

que comprove a realização do serviço de acordo com o contrato. 

  

17.2. O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos. (§ 3º art. 

73 da Lei nº 8.666/93). 

 

17.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do licitante 

contratado pela solidez e segurança do serviço, nem ético–profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

17.4. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

17.5. As demais condições de recebimento encontram–se em cláusula própria na minuta do contrato, 

que faz parte e integra este Edital. 

 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONDICÕES DE SEGURANÇA 

 

18.1. É de total responsabilidade da contratada a garantia da segurança durante a execução dos 

serviços, no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual para os profissionais que 

atuarão na obra, bem como em relação aos riscos existentes para os técnicos da Prefeitura. Da mesma 

forma é de total responsabilidade da contratada a recuperação de toda e qualquer parte do edifício 

e/ou elementos integrados que venham a sofrer qualquer tipo de dano durante a execução do serviço 

contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 

 

19.1. Qualquer atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às disposições deste 

contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade 

e multas contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e 

comprovadamente o objeto do presente contrato; 

  

19.2.  A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso 

fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito 

de invocar o disposto no item 19.1; 

 

19.3. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela 

CONTRATANTE, será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, 

para o restabelecimento das condições normais de execução, desde que cumprida a formalidade do 



 

                    ESTADO DO PARÁ 
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                      DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO 
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item anterior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 

 

20.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

21.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial, que é condição indispensável para 

sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

 

CLÁUSULA VIGÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO 

 

22.1. O presente contrato está vinculado à licitação na modalidade Tomada de Preço nº. 003/2020-

SEMOUT/PMC, integrante do Processo Administrativo nº. 006/2020-SEMOUT/PMC. 

 

Parágrafo Único: A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução contratual, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

23.1. O presente contrato administrativo é regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, aplicando-se suplementarmente normas de direito privado, no que couber. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

24.1. A CONTRATADA na vigência do contrato será a única responsável, perante terceiros, pelos 

atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material, não respondendo a CONTRATANTE em 

hipótese alguma, por ressarcimentos e indenizações, seja a que título for. Serão também da inteira 

responsabilidade da CONTRATADA todos os seguros necessários inclusive os relativos à garantia 

financeira para aquisição de equipamentos, à responsabilidade civil e no ressarcimento eventual de 

todos os danos matérias ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 

24.2. Independentemente da rescisão contratual a CONTRATANTE poderá assumir direta ou 

indiretamente a execução dos serviços na hipótese de a CONTRATADA não conseguir deter 

movimento grevista que paralise a execução dos serviços. Todas as despesas havidas para dar 

continuidade dos serviços serão de responsabilidade única e correrão por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

24.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de executar para ela mesma ou através de outras 

empresas contratadas nas áreas e locais elencados neste contrato, obras e serviços distintos dos 

abrangidos no presente contrato; 

 

24.4. Quando o contrato for alterado, ou quando tiver seus preços reajustados, a garantia deverá ser 

reforçada em idênticas proporções. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

 

25.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Curuçá, com renúncia expressa 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e 

de sua execução. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Curuçá/PA, 07 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

 

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

TREZE EMPREENDIMENTO & CONSTRUÇÕES EIRELI 

VALTER LEO DO CARMO FAVACHO  

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-  Nome: 

 

RG:                                                       CPF: 

 

2-  Nome: 

 

RG                                                       CPF: 
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