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CONTRATO nº 039/2017-SESAU 

PROCESSO Nº 030/2017 – PMM/SESAU 

 

CONTRATO nº 039/2017 – SESAU, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARITUBA, ATRA-

VÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 

SESAU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EM-

PRESA ENGEVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI-

RELI - EPP, CONSOANTES AS CLÁUSULAS E CON-

DIÇÕES SEGUINTES. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 10.299.375/0001-58, 

sediada na Av. João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, neste 

ato representada por sua Secretária Sra. HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT, 

brasileira, portadora do RG  – 2593554 - SSP/PA e CPF/MF nº 374.038.422-00, domiciliada na 

Rua João Paulo II, s/nº, Bairro: D. Aristides, Marituba/Pa, CEP 67.200-000, denominada CON-

TRATANTE e do outro lado a empresa ENGEVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

- EPP, CNPJ Nº 02.100.753/0001-02, sediada à Av. Perimetral, nº 1630, Bairro: Marco, CEP: 

66.095-780, Belém-PA, denominada CONTRATADA, por seu representante legal, o Sr. Luiz 

Claudio Velasco Rodrigues, brasileiro, portador do RG nº, 2519609 – SSP-PA e CPF/MF nº 

670.508.672-68, com fundamento no Processo Licitatório, na modalidade Concorrência nº 

1/20170707-01 – CP/PMM/SESAU, com observância das disposições da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações e dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito priva-

do, celebram o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM DO CONTRATO 

1.1. Trata-se de contrato na forma de execução em regime de empreitada, resultante do Processo 

Licitatório, na modalidade Concorrência nº 1/20170707-01 – CP/PMM/SESAU, devidamente 

homologado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Edital 

da Concorrência nº 1/20170707-01 – CP/PMM/SESAU, e, nos casos omissos, observar-se-á o 

disposto no Código Civil Brasileiro e demais diplomas legais pertinentes à matéria. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto deste instrumento Construção do Centro de Reabilitação (CER II), para aten-

der ao componente “Atenção especializada” da reder de cuidados à pessoa com deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde em Marituba, conforme condições constantes dos anexos e 

proposta vencedora, parte integrante e inseparável do edital convocatório e deste instrumento; 

3.2. A CONTRATADA deverá executar a obra, objeto deste Contrato, no endereço Rodovia BR 

316, Km 12, S/Nº, Bairro: Centro, CEP: 67.200-000, conforme condições constantes do Edital e 

seus anexos, em consonância com as instruções da CONTRATANTE, obedecidos o Projeto Bá-
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sico, Memorial Descritivo, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro e as normas 

legais pertinentes.  

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O valor do Contrato é de R$3.748.000,00(três milhões, setecentos e quarenta e oito mil reais), 

onerando a seguinte dotação orçamentária: 

Ficha: 1235 

Exercício: 2017 

Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional:  

0.1.29 – Transferência do Recurso do SUS 

02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Funcional Programática: 10.302.0004.2093.000 – Atenção a Média e Alta Comple-

xidade 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

Ficha: 1236 

Exercício: 2017 

 

  

Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional:  

0.1.41 – Transf. Convênios da União para o SUS 

02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

Funcional Programática: 10.122.0004.2079.000 – Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1. Após empenho parcial ou global dos serviços, o pagamento se dará à medida que as etapas 

estabelecidas, no cronograma físico-financeiro, forem efetivamente concluídas no período, medi-

ante medição; 

5.2. A fatura deverá ser registrada na Secretaria Municipal de Saúde; 

5.3. O processo será encaminhado ao fiscal do contrato para atesto, que deverá se dar até o 5º dia 

útil da data de protocolo; 

5.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o atesto do fiscal do contrato; 

5.5. A contratada fica ciente de que é condição para qualquer pagamento a apresentação dos se-

guintes documentos:  

5.5.1. Recibo em duas vias; 

5.5.2. Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o nº do 

Contrato; 

5.5.3. Boletim de Medição, devidamente atestado pelo engenheiro civil responsável pelos 

serviços e o fiscal do contrato; 

5.5.4. Cópia da Nota de Empenho; 

5.6. Além dos documentos solicitados no item 5.5, a contratada deverá apresentar juntamente com 

as faturas/ notas fiscais:  

5.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos 

federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais admi-

nistrados pela RFB E PGFN;  
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5.6.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumpri-

mento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

5.6.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 

  5.6.4. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

 5.6.5. Certidão negativa de débitos Municipais; 

 5.6.6. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU. 

5.7. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta cor-

rente por ela indicada, deduzidas as retenções previstas em lei; 

5.8. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado 

desde que a contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências le-

gais, principalmente no que se refere a eventuais retenções tributárias; 

5.9. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, inici-

ando-se a contagem dos prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da do-

cumentação corrigida. 

5.10. O contratado deve comprovar a manutenção de todas as condições de habilitação e qualifi-

cação exigidas na licitação, bem como as exigências estabelecidas no instrumento do contrato;  

5.11. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará 

a fluir após a sua reapresentação na SESAU; 

5.12. No caso de empresas brasileiras e empresas estrangeiras sediadas no Brasil, que tenham 

apresentado cotação em moeda estrangeira, o pagamento será sempre efetuado em reais, com base 

na taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do Brasil, em vigor no dia útil anterior ao efetivo 

pagamento; 

5.13. O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e 

forma de apresentação:  

5.13.1. Nota fiscal/Fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período 

da medição, número da licitação, número do de Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas, observa-

das as normas vigentes.  

5.13.2. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura/Recibo, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, 

não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, de 

acordo com o estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de 

novembro de 2009, e demais alterações.  

5.14. A liberação da primeira parcela fica condicionada, além dos documentos exigidos nos itens 

5.5 e 5.6, à:  

5.14.1. Comprovação da ART ou RRT da obra;  

5.14.2. Comprovação de matrícula da obra no CEI a ser efetuada no CNPJ da empresa 

contratada;  

5.14.3. Comprovação de regularidade junto ao FGTS, através do CRF;  
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5.14.4. Comprovação da regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

5.14.5. Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do va-

lor do contrato, nos termos do art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93;  

5.15. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 

inteira responsabilidade da contratada;  

5.16. Da contribuição sindical, no caso de a obra com duração de 365 dias ou mais.  

5.17. O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deve ser feito 

nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003. 

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato de 15 de setembro de 2017 a 15 de setembro de 2018;  

6.2. O prazo para execução da obra será de 12 (Doze) meses, conforme cronograma, contados a 

partir da Ordem de Serviço;  

6.3. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, 

desde que devidamente justificado e com base nos motivos apontados no art. 57, § 1º, incisos I a 

VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar as obrigações contratuais com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos 

pela SESAU; 

7.2. Possuir todas as condições técnico-operacionais, principalmente máquinas de qualidade e 

mão-de-obra qualificada para realizar os serviços requeridos; 

7.3. Apresentar relatórios em boa qualidade, ou seja, legíveis, limpos, sem riscos e sem manchas 

devendo, caso não atinjam estas características mínimas de qualidade, ser refeitos, sem ônus para 

a SESAU; 

7.4. Cumprir rigorosamente todas as exigências contidas no Edital e seus Anexos, sobretudo todas 

as exigências e regras estabelecidas no projeto básico e memorial descritivo; 

7.5. Fornecer, na data da assinatura do Contrato, números de telefones e/ou outras formas de con-

tato (correio eletrônico) do(s) técnico(s) que executarão a obra; 

7.6. Providenciar imediatamente após a assinatura do contrato a Anotação de Responsabilidade 

Técnica ART, junto ao CREA/CAU, na forma da Lei, entregando uma via para os arquivos da 

SESAU. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços; 

7.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o total ou em parte, os 

serviços objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados; 

7.8. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo 

por sua conta o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, de licenças 

concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todo e 

qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material que possam advir, direta ou indiretamente, do 

exercício de suas atividades ou ser causados por seus profissionais à CONTRATANTE, aos usuá-

rios dos locais, e a terceiros; 

7.9. Participar de reuniões técnicas organizadas pela SESAU, quando convocada; 
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7.10. Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 

comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços; 

7.11. Comunicar por escrito, imediatamente à Fiscalização do Contrato, a impossibilidade de exe-

cução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

7.12. Manter nos locais dos serviços o Livro de Ocorrências; 

7.13. Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja sendo de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

7.14. Manter, durante todo o Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

7.15. A CONTRATADA deverá permitir a qualquer tempo a fiscalização das obras por Fiscais da 

CONTRATANTE; 

7.16. A CONTRATADA não poderá alterar o objeto Contratado sem prévia autorização por ES-

CRITO da CONTRATANTE; 

7.17. Caso a empresa necessite substituir os profissionais indicados na licitação para fins de com-

provação da capacidade técnico-profissional, deve solicitar à CONTRATANTE a substituição, 

demonstrando que a substituição será por profissionais de experiência equivalente ou superior. A 

CONTRATANTE deverá aprovar formalmente a substituição; 

7.18. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução da obra, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, inde-

nizações, vale-refeição, vale-transporte, outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 

legalmente; 

7.19. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência, estanquei-

dade e estabilidade de todas as estruturas a executar;  

7.20. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços caso de fa-

lhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamen-

tos ou posturas, caberá à Contratada formular imediata comunicação escrita à Contratante, de 

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra;  

7.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções re-

sultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, con-

tados da ciência pela contratada, ou no prazo estabelecido pela fiscalização; 

7.22. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido 

de evitar qualquer tipo de acidente;  

7.23. Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legisla-

ção pertinente;  

7.24. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local 

da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação em 

conformidade com as exigências legais;  

7.25. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto 

no § 1º, do art. 56, da Lei n° 8.666/93; 

7.26. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, 

“container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra;  
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7.27. Entregar a obra e os serviços com Carta de Habite-se, quando esta for necessária, e com as 

instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, telefone e contra incêndio, devidamente testa-

das e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e, quando for o caso, ligadas às 

redes públicas, com a aprovação das concessionárias locais; 

7.28. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva e individual que se fizerem neces-

sários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18 da 

Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e alterações;  

7.29. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificação e os devidos equipa-

mentos de higiene e segurança do trabalho;  

7.30. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

7.31. A Contratada providenciará, às suas custas, a aprovação pelos poderes competentes ou com-

panhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes do 

projeto, bem como alvarás e licenças necessários à execução da obra, sendo que, qualquer exigên-

cia que implique em modificação do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito da Contra-

tante.  

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da obra, visando o bom 

desenvolvimento dos serviços; 

8.2. Supervisionar, através de visitas periódicas ao local da obra, por profissional especialmente 

designado pela SESAU, lançando em boletins as eventuais correções ou alterações a serem feitas 

pela empresa contratada; 

8.3. Remunerar a CONTRATADA de acordo com o que estabelece as Cláusulas Quarta e Quinta; 

8.4. Comunicar por escrito e em tempo hábil à CONTRATADA, quaisquer instruções ou proce-

dimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato. 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

9.1. A CONTRATADA deverá solicitar, através de correspondência, em 02 (duas) vias, 

protocolada no sediada na Av. João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, Marituba-Pará, CEP 

67.200-000, o recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 15 (quinze) dias 

para lavrar o Termo de Recebimento Provisório, nos termos do art. 73, I, da Lei 8.666/19993; 

9.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem 

concluídos e aceitos pela Administração; 

9.3. A Administração lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação da execução aos termos contratuais, observado 

o disposto no art. 69, da Lei 8.666/1993. A expedição deste termo será condicionante para o pa-

gamento da última parcela; 

9.4. O Termo de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirá a Contratada das responsabi-

lidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor; 

9.5. A Contratada fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento 

da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica, devidamen-

te comprovada na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos traba-

lhos executados, conforme preceitua o art. 618, do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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10.1. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, independente de 

qualquer aviso ou comunicação extrajudicial ou judicial, quando da ocorrência do previsto nos 

artigos, 77, 78, incisos I a XII e XVIII, e 79, inciso I, da Lei 8.666/1993; 

10.2. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo e 

mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveni-

ência da Administração; 

10.3. No caso da rescisão prevista nos incisos XIII a XVII do art. 78, da Lei Federal nº 

8.666/1993, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos que houver su-

portado, desde que esteja devidamente comprovada a inexistência de culpa, bem como haja a 

comprovação dos prejuízos sofridos; 

10.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I, do art. 79, acarretará as consequências previstas 

no art. 80, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                   

11.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defe-

sa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, em conformidade com a Lei federal nº 8.666/1993 

art. 87. 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

11.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressar-

cir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

12.1. A Contratada ficará sujeita à rescisão contratual em razão da inexecução total ou parcial do 

contrato administrativo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

conforme preceitua o art. 77, da Lei 8.666/1993; 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa pré-

via, aplicar as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por escrito; 

12.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder a 

data prevista para conclusão da(s) obra(s), até o limite de 30 dias; 

12.2.3. Multa de 3% (três por cento) do valor contratual, com acréscimo de 0,13 % (treze 

décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, na hipótese de atraso 

por período superior ao previsto acima, limitado em até 60 (sessenta) dias; 

12.2.4 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colo-

cação de placas, conforme modelos fornecidos pela contratante, que deverão ser colocadas na 

obra em até 10 (dez) dias contados a partir da data de início da(s) obra(s); 

12.2.5. Multa de 0,5% (meio por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou 

negligência, a contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
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12.2.6. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a contratada não disponi-

bilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra; 

12.2.7. Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual quando a contratada subcontra-

tar o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, 

devendo reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da apli-

cação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

12.2.8. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do 

Contrato por culpa da contratada; 

12.3. A multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique outras sanções previstas na Lei 8.666/1993; 

12.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do res-

pectivo contrato e se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda da 

garantia, a Administração descontará o valor dos pagamentos eventualmente devidos à contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços deste Contrato, a CONTRATANTE, através de profissional especialmente designado, 

acompanhará e fiscalizará sua execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa res-

ponsabilidade, nos termos dos artigos 69 e 70, da Lei 8.666/1993. 

13.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais 

peritos enviados pela CONTRATANTE: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

13.3. No desempenho da fiscalização, os técnicos da CONTRATANTE deverão contar com a 

total colaboração da CONTRATADA; 

13.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, 

que apresente defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

13.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de tercei-

ros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através 

de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, sem prejuízo da aplicação das penali-

dades cabíveis; 

13.6. A Administração terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizem e plenos poderes 

para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar 

todo e qualquer direito da CONTRATANTE, tais como: 

a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preesta-

belecidas neste CONTRATO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecida pela 

CONTRATANTE; 

b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CON-

TRATADA; 

c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja 

considerada inconveniente; 
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d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância 

de exigências da SESAU, amparadas em disposições contidas neste CONTRATO, até a regulari-

zação da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem perda 

do direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato; 

e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATA-

DA as exigências da CONTRATANTE; 

13.7. A CONTRATADA deve aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 

controle adotados pelo técnico da CONTRATANTE; 

13.8. A fiscalização deverá: 

a) Atestar as notas fiscais/faturas e dar visto nos demais documentos apresentados pela 

CONTRATADA; 

b) Propor aplicação de penalidades, de acordo com disposto no contrato, sob pena de res-

ponsabilidade, quando for constatada qualquer irregularidade (descumprimento de obrigação con-

tratual). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE quando da 

ocorrência das hipóteses previstas no Art. 65, I, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

14.2. O contrato poderá ainda ser modificado através de acordo entre os contratantes quando ocor-

rerem as hipóteses previstas no art. 65, II, da Lei 8.666/1993. 

14.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-

mos ou supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atua-

lizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cin-

quenta por cento), nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

15.1. Será exigida da CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatu-

ra do contrato, a prestação de garantia na contratação do objeto deste instrumento convocatório, 

sob a forma de caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária, emitidas nos termos da 

legislação vigente, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos 

termos do art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93; 

15.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na exe-

cução do Objeto deste Contrato ou recuperar danos decorrentes da ação ou omissão do CON-

TRATADO ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decor-

rente de suas ações ou omissões; 

15.4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da ga-

rantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE; 

15.5. A garantia prestada será retirada definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresen-

tar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

15.6. A garantia será restituída, somente após integral cumprimento de todas as obrigações contra-

tuais. Inclusive, recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados a CONTRATANTE; 

15.7. Em se tratando da modalidade fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios nos artigos 827 e 835 do Código Civil e alterações; 
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15.8. Caso o contrato seja prorrogado, ou expirado o prazo da garantia contratual, a CONTRA-

TADA se obriga a prestar nova garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor glo-

bal do contrato, nas modalidades já elencadas, abrangendo o período estipulado de prorrogação; 

15.9. A garantia será liberada, após solicitação do contratado, em até 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do termo de recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação de qualquer serviço ora contratado, constante do orçamento 

analítico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

Este contrato será publicado em forma de extrato, nos Diários Oficiais e no Portal do Jurisdicio-

nados do Tribunal de Contas do Município, nos prazos estipulados por lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, que não puderem ser resolvidas nas vias administrativas, com exclusão de qualquer ou-

tro, ainda que privilegiado. 

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

igual teor e forma. 

Marituba (PA), 13 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

 

 

LUIZ CLAUDIO VELASCO RODRIGUES 

ENGEVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 

CONTRATADA 
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