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CONTRATO Nº. 19/2017  
  

Contrato de prestação de serviços de reforma, 
incluindo serviços de pintura total interna e externa, 
recuperação e manutenção parcial da cobertura e 
serviços de urbanização da Câmara Municipal de 
Anapu, que entre si celebram a Câmara Municipal de 
Anapu e a empresa Douglas Ávila Engenharia e 
Construções EIRELI-ME  

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º 01.681.776/0001-87, com sede à Rua Santa Luzia, nº 102, 
bairro: Centro, CEP: 68.365-000, em Anapu-Pa, neste ato representada por seu Presidente Sr. JOÃO 
BATISTA BRITO SOUSA, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 396.022.812-00, da Carteira 
de Identidade nº 2672436 PC/PA, residente e domiciliado à Rua 05, Quadra 14, nº. 27, Bairro Novo 
Panorama, CEP: 68.365-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa DOUGLAS 
ÁVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, cuja sede está estabelecida na Rua 02, nº. 27, Novo 
Panorama, CEP: 68.365-000, Anapu-Pa, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o 
n.º 26.756.984/0001-29 como CONTRATADA, representada na pessoa de seu titular, o senhor 
DOUGLAS ANTÔNIO ÁVILA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador (a) da cédula de 
identidade n.º 788.722/SSP-TO e do CPF n.º 012.675.011-46, residente e domiciliado à Rua 02, nº. 27, 
Novo Panorama, CEP: 68.365-000, Anapu-Pa, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-
se, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e 
demais normas que regulam a espécie, as quais os contratantes desde já se sujeitam, por meio das 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:  
 
O presente contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação instaurado na modalidade 
de CONVITE, sob nº. 01/2017, do tipo menor preço global, sujeitando-se, o Contratante e a Contratada, 
às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que se seguem: 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
 
2.1. O presente termo tem como objeto os Serviços de Reforma, incluindo serviços de pintura total 
interna e externa, recuperação e manutenção parcial da cobertura e serviços de urbanização da 
Câmara Municipal de Anapu, conforme especificações e definições mínimas constantes no Edital e 
anexos ao qual se vincula. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 
 
3.1. Integram o presente contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos 
integrantes do Convite nº. 01/2017 - CMA, em especial o Edital, seus Anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações que lhe são atribuídas neste instrumento contratual, e ainda: 
 
a) Prestar os esclarecimentos e informações que venham a ser solicitados pelos empregados da 
empresa CONTRATADA; 
 
b) Impedir que terceiros executem os serviços do objeto deste contrato; 
 
c) Exigir os documentos que comprovem a condição de regularidade da CONTRATADA junto ao FGTS, 
INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal e regularidade Trabalhista; 
 
d) Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, condicionada à medição compatibilizada 
com a planilha orçamentária, após vistoria e aceitação pelo fiscal do contrato; 
 
e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas 
pelo fiscal do contrato; 
 
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
 
g) Assegurar-se da boa prestação dos serviços; 
 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estejam compatíveis com aqueles praticados no 
mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto deste contrato, de forma a garantir que 
continuem a ser os mais vantajosos para a Administração; 
  
i) Controlar os serviços realizados e documentar as ocorrências havidas;  
 
j) Emitir, por intermédio do setor competente, pareceres sobre os atos relativos à execução do 
contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à 
exigência de condições estabelecidas neste contrato e à proposta de aplicação de sanções. 
 
k) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Executar os serviços em conformidade com o detalhamento expresso no Anexo I do Edital, 
obedecendo rigorosamente o disposto neste Contrato, permanecendo responsável pela segurança, 
eficiência, adequação dos métodos e mão-de-obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como 
atender, na execução, as exigências das normas técnicas vigentes; 
 
b) Executar os serviços no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de 
empenho. 
 
c) Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
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d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas; 
 
e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou 
prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
demais exigências legais para o exercício das atividades; 
 
f) Refazer, sem ônus para a Contratante quaisquer partes dos serviços que, a juízo da fiscalização não 
tenham executados de acordo com o estipulado nos documentos do Contrato. 
 
g) Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, tais como CREA/PA, 
Prefeitura, Previdência Social e outros, por sua conta e responsabilidade. 
 
h) Manter um Livro de Ocorrência para anotações suas, e da fiscalização. 
 
i) Responsabilizar-se pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, pelos prazos de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vícios aparentes e de fácil constatação; 
 
j) Em caso de vício oculto, o prazo mencionado na alínea anterior inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. O valor para o serviço ora contratado importa em R$ 80.175,76 (oitenta mil cento e setenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos). 
 
6.2. O pagamento fica condicionado à medição compatibilizada com a planilha orçamentária, após 
vistoria e aceitação pelo fiscal do contrato. 
 
6.3. A Nota Fiscal /Fatura deverá conter a especificação dos serviços realizados pelo licitante. 
 
6.4. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela Contratante, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal e recibo 
devidamente atestados pelo fiscal do contrato. 
  
6.5. O prazo para pagamento será contado a partir da data de entrada, no setor competente, da Nota 
Fiscal e Recibo, devidamente atestados pelo fiscal do contrato.  
 
6.6. No caso de devolução da Nota Fiscal ou Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado 
no subitem 6.4 passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 
 
6.7. A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das comprovações de pagamento da 
remuneração e das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), de regularidade fiscal e do 
cumprimento das obrigações trabalhistas. 
 
6.8. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste edital e do contrato. 
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6.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou 
atualização monetária por atraso de pagamento.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 
 
7.1. Os recursos orçamentários necessários para atender as despesas decorrentes deste Contrato 
constam do orçamento aprovado da Câmara Municipal de Anapu, como a seguir especificado: 
Funcionamento da Câmara Municipal: 0101 
Atividade: 01 031 0001 2001.  
Classificação Econômica: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
Fonte: 010000 – Recurso Ordinário. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
 
8.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei, no caso de interesse das partes; 
 
8.2. A prestação do serviço em plena operação deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do contrato, sob pena de multa; 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
 
9.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde 
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FISCAL DO CONTRATO: 
 
10.1. A Contratante, por meio do setor competente, exercerá ampla fiscalização sobre a execução do 
contrato, ficando a licitante vencedora obrigada a facilitar o exercício desse direito. 
 
10.2. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: 
 
10.2.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar 
cópia a CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das 
penalidades previstas no contrato e na lei; 
 
10.2.2. Conferir se os serviços estão de acordo com as especificações técnicas exigidas; 
 
10.2.3. Rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se considerado em desacordo ou 
insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e no Anexo I do 
presente Edital; 
 
10.2.4. Informar a Administração acerca da necessidade de prorrogação do contrato, requerendo, com 
pelo menos 01 (um) mês de antecedência, a adoção das providências junto ao setor competente. 
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10.3. A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da licitante vencedora. 
 
10.4. A contratante poderá designar comissão específica para auxiliar o fiscal do contrato no 
acompanhamento da execução do presente ajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA: 
 
11.1. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos correspondentes 
aos serviços prestados, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO: 
 
12.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido até 
o limite previsto na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
12.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços contratados. 
 
12.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial dos atos relacionados com a presente licitação, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 
 
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações 
assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data do efetivo adimplemento, observado o 
limite de 15 (quinze) dias corridos. 
 
c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria de 
Estado de Assistência Social pela não execução parcial ou total do contrato. 
 
d) O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora 
à multa de até 1% (um por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do contrato, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial. 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
f) 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 ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
13.1.1. A multa por dia de atraso será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data 
definida para o regular cumprimento da obrigação. 
 
13.1.2. A aplicação de multa no caso de inexecução parcial ou total não impede que a SEAS rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
13.1.3. Decorridos 20 (vinte) dias sem que a contratada tenha cumprido com a obrigação assumida 
estará caracterizada inexecução contratual, ensejando sua rescisão. 
 
13.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificada e aceita pela 
Administração, estará isenta a licitante vencedora das penalidades mencionadas. 
 
13.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o órgão licitante ou com 
a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
13.4. Ao critério da Administração, o valor da(s) multa(s) poderá ser descontado dos valores a serem 
pagos à contratada. 
 
13.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
14.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII, do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 
Administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
14.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
14.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE: 
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15.1. Os preços contratados não serão objeto de reajuste.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 
 
16.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias 
alheias à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na 
forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO: 
 
17.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
 
18.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir todas as questões relativas 
ou resultantes do presente contrato. 

 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, 
de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Anapu, 07 de dezembro de 2017 

 

 

______________________________________ 
JOÃO BATISTA BRITO SOUSA 

CPF nº 396.022.812-00 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DOUGLAS ANTÔNIO ÁVILA ARAÚJO 

CPF nº 707.938.242-49 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
1. ___________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________ 
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