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CONTRATO 

 

N° 0017/2022-PMTA 

Processo Administrativo no 349/2021 - PMTA 

CARONA N° 001/2022-A 

CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA 
MUNICIPALDE TERRA ALTA-PA CNPJ N° 
34.823.518/0001-4E A EMPRESA G L 
CONSTRUTORA LTDA CNPJ N°05.214.984/0001-
27, CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS 
REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE VIAS 
URBANAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RECAPEAMENTO E TAPA-BURACOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SOB AS SEGUINTES 
CONDIÇÕES. 

 

 
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TERRA ALTA - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.823.518/0001-47, com sede 

na Av. Jarbas Passarinho, 123, Centro, CEP: 68.773-000 - Terra Alta/PA, denominado 

CONTRATANTE, representada legalmente pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Elinaldo 

Matos da Silva, portador do RG n° 4508186, PC/PA e do CPF nº 362.138.532-00, residente e 

domiciliado neste Município, considerando o julgamento da licitação na modalidade de ADESÃO 

PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO referente ao Pregão Eletrônico n° 012/2021-PMC, 

publicada em imprensa oficial no dia 23/08/2021. G L CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.214.984/0001-27, com sede na Travessa 94, Sem número, Zona Rural, no Município 

de São Francisco estado do Pará, denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo 

Sr.Lucivaldo da Silva Melo, portadora da Cédula de Identidade n° 2153409 SSP/PA e CPF nº 

585.255.802-87, têm justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TERRA ALTA, conforme 

especificações, preços e quantidades abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VL. UNIT.  
VL 

TOTAL 

 1 
Execução de pintura de ligação com Emulsão Asfática - 
RR -2C - Execução de pintura de ligação com Emulsão 
Asfática - RR -2C 

m²     14.700,00   R$         2,50   R$       36.750,00  

            

 2 

Execução de pavimentação com aplicação de concreto 
asfáltico, camada de rolamento, exclusive carga e 
transporte - Execução de pavimentação com aplicação 
de concreto asfáltico, camada de rolamento, exclusive 
carga e transporte 

m³          441,00  
 R$         
1.319,90  

 R$     582.075,90  

            

 3 
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 
10m³ - Carga de mistura asfáltica em caminhão 
basculante 10m³ 

m³          441,00  
 R$          
7,99  

 R$          3.523,59  

            

  TOTAL GERAL  R$    622.349,49  

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

DO PREÇO 

2.1 -. Valor do Contrato é de R$ 622.349,49 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Quarenta 

e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira 

deste instrumento. 

2.3 -  Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira, e nele 

estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, 

material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço contratado tornar-se superior ao preço praticado 

pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
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3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços Contratado e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

 a). Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

 b). Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Adesão Parcial Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de 

contratação mais vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 

não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 

ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 

formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de 

análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, e não poderá exceder o preço praticado 

no mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS 

4.1 - O preço contratado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 
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a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

b) Não aceitar reduzir o preço contratado, na hipótese de se tornar este superior aos 
praticados no mercado; 

c) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente da adesão parcial à 
ata de registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências deste termo 

de contrato. 

4.2 - O cancelamento dos preços contratados por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do contrato não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados 

os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o termo de 

contrato, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do contrato deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 - O prazo de validade deste termo de contrato é de 06 (Seis meses), contado do dia de sua 

assinatura e a vigência dos contratos até 18 de Julho do exercício vigente (2022). 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

EXERCÍCIO 2022. 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Terra Alta 

Unidade Orçamentária:  0206 – Secretaria Municipal de Obras 

Projeto Atividade: 15.451.0502.1.014 – Construção, Recuperação e Pavimentação de Vias 

Urbanas e Rurais . 

Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações. 

Fonte de Recurso: Ordinário – Convênio - Emendas 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

7.1.1. Forma e Prazo de Fornecimento: 
 

a)  A execução de serviços referentes a Recuperação de vias urbanas com pavimento 

asfáltico, recapeamento e tapa-buraco, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Obras de Terra Alta, que deverão ser executados em vias urbanas na 

sede do município de Terra Alta/PA. 

7.1.2. Prazo de garantia nos contratos de empreitada 
 

a) A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada 

no art. 1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 

2002, no seu art. 618: 

 

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo.” 

 
7.2 OBRIGAÇÕES. 

7.2.1. A contratada deve:  

7.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

7.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos 

trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico 

ao desenvolvimento dos trabalhos. 

7.1.3 Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, 

com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 

registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem 

ter o profissional executado os serviços de MANUTENÇÃO 
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(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA com características técnicas 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

7.1.4 Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 

constarão todas as informações técnicas das obras. 

7.1.5 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de 

acordo com as especificações estipuladas pelo Edital. 

 

7.1.6 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços determinadas pela 

Secretaria Municipal de Obras. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução 

dos serviços, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

7.1.7 Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos 

serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

7.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos 

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.1.9 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou 

recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de 

interesse da PMTA em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do 

contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços. 

7.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo 

total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos 

serviços. 

7.1.11 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 

limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando 

equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

7.1.13 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da PMTA. 
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7.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

7.1.15 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao PMTA. 

 

7.1.16 Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo 

efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros. 

 

7.1.17 Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento do 

PMTA. 

 

7.1.18 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção 

individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados 

apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram 

as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas. 

 

7.1.19 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares do PMTA, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com a PMTA, cabendo à licitante contratada todos os 

encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 

 

7.1.20 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for 

vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com 

eles. 
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7.1.21 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva 

do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a 

PMTA. 

 

7.1.22 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

 

7.1.23 A inadimplência da Licitante contratada, com referência aos encargos decorrentes 

do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao PMTA, nem poderá 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PMTA. 

 

7.1.24 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios 

(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou 

remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com 

as respectivas cronologias. 

 

7.1.25 Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, 

acompanhado do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e 

responsabilidades de todo pessoal, até o nível de encarregado ou mestre. 

 

7.1.26 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, 

nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de 

manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir 

o cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

 

7.1.27 Verificar e comparar as dimensões das vias designadas pela SEMOB. No caso de 

falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita a 
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PMTA, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos 

ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

 

7.1.28 Verificar a compatibilização das vias, procedendo à análise detalhada dos mesmos, 

oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer 

incompatibilidades deverão ser comunicadas a PMTA, bem como sanadas de maneira a 

não comprometer o cronograma dos serviços. 

 

7.1.29 Complementar todos os ajustes eventualmente necessários para a perfeita 

execução dos serviços. 

 

7.1.30 Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no 

cronograma físico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de 

compensar, preventivamente, a ocorrência de imprevistos que poderiam implicar em 

atraso futuro de etapas específicas de serviços. 

 

7.1.31 Conclusão total dos serviços designados dentro do prazo definido no cronograma, 

revertendo qualquer atraso decorrente de ajustes, intempéries ou outros imprevistos no 

transcorrer dos serviços. 

 

7.1.32 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela 

resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

 

7.1.33 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência pela Licitante contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização. 
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7.1.34 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

 

7.1.35 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços antes da sua execução. 

 

7.1.36 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMTA. 

 

7.1.37 Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7.1.38 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, 

ligadas ao cumprimento do presente edital. 

 

7.1.39 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados 

diretamente a PMTA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 

7.1.40 Prestar esclarecimentos a PMTA sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva, independente de solicitação 

7.2.2. A contratante deve:  

 
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em 

particular no que se refere ao nível de serviço e sanções administrativas; 

 
b) Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor 
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possa cumprir o objeto desta licitação. 

 
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 

solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas 

e orientá-la em casos omissos; 

 

d) Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará 

todas as ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante 

vencedora para a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 
e)    A existência e a atuação da fiscalização do PMTA em nada restringe a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante 

vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado. 

 
f)     Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas. 

 
g)    Avaliar a empresa contratada conforme AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DAS EMPRESAS conforme normas do PMTA. 

 
h)     Atestar a execução do contrato. 

 
i)    Cumprir as demais obrigações contidas no edital do Pregão. 

 

7.3 PAGAMENTO 

• A PMTA pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de 
reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente 
estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para 
a execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas 
Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da 
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados. 

 
• Obedecido o cronograma apresentado pela PMTA, será procedida à 

medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado 
deverá apresentar a nota fiscal correspondente à medição na SEMOB, que 
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será devidamente atestada e encaminhada para o setor responsável pelo 
pagamento. 

 
É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias após o processamento da medição, de toda documentação 
necessária à plena e correta formalização do processo de medição, condição 
esta imprescindível para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da 
documentação exigida, por parte da empresa, não poderá concorrer para futuros 
pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento. 

 
• Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a 

partir da data da emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo 
pagamento. (O que vale para fins de contagem de prazo é a efetiva 
atestação no verso da nota, e não sua simples entrega). 

 
• O pagamento referente a cada medição será liberado mediante 

comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do 
Edital. 

 
• Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral 

da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação 
irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 
Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará 
sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93. 

 
• Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre 

o assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de 
Execução das Obras. 

• As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, 
quantidades, unidades, parciais e totais. 

 
• No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, 

deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pela PMTA. 
 

 7.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

7.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  
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b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até 
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 
da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras.  

7.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da 
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a 
CONTRATADA que:  

a.1). Apresentar documentação falsa;  

a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 
96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução 
contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla 
defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com 
as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  

 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) 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 a CONTRATADA ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do 
valor contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida 
prévia defesa, multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem 
que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à 
multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia 
corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 
inexecução total do contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial.  

j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa.  

7.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará 
representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as 
seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do 
contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a. 3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 
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a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 
contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 
encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar 
competência; 

a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao 
setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada 
se refere ao objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 
qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do 
objeto contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem 
prejuízo das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais 
alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter 
qualitativo ou quantitativo; 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias 
antes do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar 
quanto ao interesse da Administração prorrogá-la. 

 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 
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9.1. Fica eleito o foro de CURUÇÁ- PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 

direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

 

TERRA ALTA, 18 de  Janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

CNPJ - 34.823.518/0001-47 

ELINALDO MATOS DA SILVA 

CONTRATANTE 

 

 

 

_____________________________ 

G L CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ - 05.214.984/0001-27 

LUCIVALDO DA SILVA MELO 

CONTRATADO  
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