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CONTRATO Nº 0050/2022 

 

 
 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE OBRA DE ENGENHARIA QUE 

CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS-PA E A EMPRESA 

FL GUEDES ENGENHARIA EIRELI 

CONFORME A CONDIÇÕES DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE 

SEGUEM.  

 

 

 

 

O Município de SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa, na av. Rui Barbosa, nº 01, Centro, Santa Maria das Barreiras-

PA, inscrita no C.N.P.J/M.F. 10.249.381/0001-09, neste ato, representado pelo seu prefeito, o 

senhor, ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO, inscrito no C.P.F./M.F. 

003.770.692-64, residente na rua Gov. Almir Gabriel, nº 51, Santa Maria das Barreiras-PA, na 

condição de CONTRATANTE,  e a empresa FL GUEDES ENGENHARIA EIRELI, 

C.N.P.J./M.F 33.115.661/0001-11, localizada na rua 01, n° 765, Vila da Amizade, Conceição 

do Araguaia-PA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) FERNANDO LUZ GUEDES, 

C.P.F./M.F 003.698.282-24, residente na cidade de  Conceição do Araguaia-PA, na condição 

de CONTRATADA, ajustam o presente acordo, conforme às cláusulas contratuais abaixo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      

        

  

                                         

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

1.1 - O presente contrato tem como fundamentação legal, a licitação na modalidade Tomada 

Preços nº 0002/2022, realizada em 25 de março de 2022, homologada em 28 de março de 2022 

e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações. 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

 

2.1 - O presente contrato tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA, PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO 

DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO.  

 

Parágrafo único: Os serviços a serem executados, sãos descritos no termo de referências, plano 

de trabalho, cronogramas de execução, projetos e memoriais descritivos, especificações 

técnicas e demais anexos deste Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

3.1 - Os recursos para custear as despesas oriundas do presente contrato, estão reservados na 

Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2022, nas seguintes funções orçamentárias. 

 
10- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

16 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS: 

27.812.0054.1-041 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL 

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 

 

 

CLAUSULA QUARTA – DO VALOR DO SERVIÇOS: 

 

4.1 - Conforme proposta de preço apresentada pela empresa, o valor total dos serviços, já 

inclusos todos os custos com mão de obra, material necessário, transporte, tributos, federais, 

estaduais e municipais, bem como, todos os encargos sociais e demais custos necessários para 

a execução total do objeto é de R$ 552.123,45 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte 

e três reais e quarenta e cinco centavos). 

 

Parágrafo único: O valor acima citado não sofrerá acréscimo. 

 

 

CLAUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - O presente contrato tem vigência de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura da ordem 

de serviços.   

 

Parágrafo único: O presente contrato, poderá ser prorrogado, conforme interesse das partes, 

dentro das disposições legais da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

 

CLAUSULA SEXTA – DOS ADITIVOS: 

 

6.1 - O presente contrato, poderá ser aditivado, conforme acordo e interesse das partes, 

atendendo às disposições legais da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

6.2 - Somente será concedida prorrogação do prazo de entrega do objeto da presente licitação, 

caso a contratada efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, a ocorrência 

de fato superveniente e/ou imprevisível e/ou de difícil previsão, impeditivos da entrega no prazo 

estipulado na proposta;  

 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DA FORMA PAGAMENTO: 

 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após a medição realizada pela equipe 

técnica da Administração Municipal e mediante emissão de nota fiscal, sendo que a medição 

final ficará condicionada à emissão do Termo de Recebimento provisório dos serviços através 

do fiscal de contrato; 
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7.2 - Os pagamentos serão realizados através de operação bancária, em conta, em nome da 

contratada;  

 

7.3 - Ficando a contratada, obrigada informar na nota fiscal, às informações bancárias 

necessárias para realização do pagamento, bem como, o número do presente contrato e o 

número e a modalidade do processo licitatório;  

 

7.4 – Caso posso ocorrer mudanças nessas informações nas informações bancária, e a 

contratante não seja informada, não caberá a contratada, nenhum tipo de indenização ou 

realização de novo pagamento, caso ocorra erro no pagamento, ocasionado pelas informações 

incorretas ou não atualizadas; 

 

 

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDIÇÕES: 

 

8.1 - Às medições dos serviços poderão ser realizadas mensalmente, ou através de solicitação 

da contratada ou da contratante, sempre através de aviso antecipado e acordo entre as partes. 

 

 

CLAUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

 

9.1 - Poderá ocorrer de forma excepcional a transferência do objeto deste instrumento através 

de subcontratação, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos Arts. 54, 72 e 78, 

inciso VI da Lei 8.666/1993 e suas alterações; 

 

9.2 – A contratada não pode subempreitar o objeto do presente contrato, sem autorização da 

Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS REAJUSTES, REVISÃO E/OU ALTERAÇÃO E 

REALINHAMENTO DE PREÇOS: 

 

10.1 - Os preços contratados poderão ser reajustados/realinhados, contados a partir do mês-base 

(referente à data do orçamento referencial da licitação). Esse reajuste terá como base a variação 

verificada no Índice Nacional de Custo de Obras Rodoviárias, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV-Custos Setoriais), ou, por outro que venha a substitui-lo; 

 

10.2 - As condições de reajustamento/realinhamento de preços estipuladas anteriormente 

poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que 

disponham de forma diferente sobre a matéria, a qual deverá ser solicitada pela contratada, com 

a documentação necessária, junto a contratante para analise e parecer. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

11.1 – Prestar com qualidade e zelo os serviços contratados, atendendo as solicitações da 

Administração Municipal; 
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11.2 – Aceitar os acréscimos e supressões que fizerem necessárias no presente contrato, até o 

limite de 25%(vinte e cinco por cento) conforme dispões legais;  

 

11.3 – Manter a sua regularidade fiscal, jurídica e trabalhista, ou seja, as mesmas condições de 

habilitação solicitada no edital, durante toda a vigência do contrato; 

 

11.4 – Executar os serviços de acordo com as planilhas e projeto, apresentados pela 

Administração durante o processo licitatório; 
 

11.5 – Disponibilizar aos técnicos do Município, acesso ao canteiro de obra e livros diários e 

demais documentos relacionados a execução dos serviços; 

 

11.6 – Disponibilizar e garantir o uso de equipamento de proteção individual-EPI, a todos os 

seus funcionários; 

 

11.7 – Ter sempre presente no canteiro de obra, profissional de nível superior e/ou 

técnico/tecnólogo da área de construção civil; 

 

11.8 – Se responsabilizar por qualquer dano que venha a causar à Administração ou terceiro, 

durante o período e em função da execução do objeto do contrato; 

 

11.9 – Realizar com profissional da área de segurança do trabalho, todos os procedimentos para 

a garantia da segurança de todos os funcionários envolvidos direta e indiretamente na obra; 

 

11.10 - A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia, no ato da assinatura 

da ordem de serviços, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da Lei nº 8666/1993 e 

alterações, no valor de 5% (cinco por cento) da contratação e observando o disposto no § 2º do 

inciso II do art. 48, com prazo de vigência mínima, igual ao prazo de execução da obra, mais 

60 (sessenta) dias, sendo: 

 

a) Caução em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal ao Município de 

Santa Maria das Barreiras-PA e cruzado; 

 

b) Caução em título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

c) Fiança bancária; 

 

d) Seguro-garantia.  

 

11.11 - a contratada deverá antes de iniciar as obras, fixar placa identificativa e informativa, 

sobre o objeto da licitação, sem qualquer caráter de promoção pessoal de Gestores Públicos, 

com medidas de projeto básico, indicando que se trata de uma obra do Município Santa Maria 

das Barreiras-PA, o nome da empresa que a está executando, o nome do responsável técnico, a 

origem dos recursos, prazo de execução e valores, cujos custos deverão estar incluídos na 

Proposta Comercial; 
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11.12 – A empresa vencedora após assinatura de contrato deve retirar a A.R.T. de execução da 

obra junto ao C.R.E.A., e apresentar ao laudo de medição para pagamento, como também 

CND’s do F.G.T.S. e I.N.S.S.; 

 

11.13 – Caso haja a necessidade, é de inteira responsabilidade da contratada a garante de 

transporte, alimentação e estadia para os seus funcionários durante toda a execução do objeto 

deste contrato. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

12.1 – Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, conforme clausulas do presente contrato; 

 

12.2 – Fiscalizar e orientar a execução dos serviços; 

 

12.3 – Fornecer projetos e planilhas e demais documentos necessários para execução dos 

serviços; 

 

12.4 – Informar a localização exata, dentro do Município para realização dos serviços;  

 

12.5 – Indicar um fiscal para o presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES:  

 

13.1 - Pelo eventual descumprimento total ou parcial de quaisquer das cláusulas deste contrato, 

garantida a ampla/prévia defesa, a contratada estará passiva das seguintes penalidades da lei, 

dentre elas:  

 

a) Advertência;  

 

b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de 

contrato;  

 

c) As importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao contrato serão deduzidas 

dos pagamentos efetuados;  

 

d) As multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do efetivo 

pagamento;  

 

e) Não havendo pagamento a fazer à contratada, serão as multas ou outros débitos inscritos na 

Dívida Ativa para cobrança executiva;  

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão de 

participação em licitações por 5 (cinco) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:  

 

14.1 - Conforme artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, poderão ser aplicadas sanções aos 

fornecedores faltosos, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. 

A Administração pública, reserva-se o direito de aplicar as seguintes penalidades pecuniárias:  

 

I – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual 

será considerada inexecução contratual;  

 

II – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 05 (cinco) ano;  

 

III – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 05 (cinco) anos. Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não 

executado do contrato.  

 

§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo 

a contratada um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, 

para a apresentação de recurso.  

 

§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

através de processo interno devidamente instruído. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS: 

 

15.1 - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme a Lei Federal 8.666/1993 e suas 

alterações. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

CONTRATUAL: 

 

16.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 

e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

§ 1º - O contratante poderá considerar rescindido este termo de contrato de pleno direito, 

independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem 

que caiba à contratada qualquer direito de indenização, salvo por motivo de força maior, 

devidamente justificado, nos seguintes casos:  

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
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b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a impossibilidade do 

fornecimento do material, nos prazos estipulados;  

 

d) O atraso injustificado do fornecimento do objeto por três vezes consecutivas ou cinco 

alternadas;  

 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei 8.666/93;  

 

f) A decretação de falência da contratada; 

  

g) A dissolução da sociedade;  

 

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato;  

 

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está, subordinadas ao 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

 

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

§ 2º - Caso o contratante não exerça o direito de rescindir o presente termo de contrato, poderá 

ele, a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de 

cobranças pendentes, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual 

infringida, ficando esta sujeita à penalidade de multas.  

 

§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas 

obrigações, quando motivada por caso fortuito ou motivo de força maior nos termos do artigo 

1.058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito 

os eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos de atos praticados por 

terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes.  

 

§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força 

maior, somente poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar 

comprovadamente a parte que a invocar no tocante ao fornecimento dos materiais. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA RESCISÃO: 

 

17.1 – O presente contrato poderá ser rescindo por qualquer uma das partes, mediante 

notificação mínima de 30 (trinta) de antecedência. 

 

17.2 – Constituem motivos para rescisão sem que haja indenização: 
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17.2.1 – Descumprimento de qualquer uma das cláusulas do contrato. 

 

17.2.2 – Cometimento de faltas reiteradas na execução dos serviços. 

 

17.2.3 – Razões de interesse público de alta relevância, e amplo conhecimento, devidamente 

justificado pela administração exarada em processo administrativo de referência ao contrato.  

 

17.2.4 – Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva de 

execução do contrato. 

 

17.3 – O presente contrato será rescindido de acordo com as disposições dos Arts. 76 e 77, da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.  
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FISCAL DO CONTRATO: 

 

18.1 – Fica indicado como fiscal do objeto do presente contrato o senhor EVANDRO JOSÉ 

NERES DA SILVA JÚNIOR  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

19.1 - O não exercício por parte do contratante de qualquer direito ou faculdade concedida no 

presente Termo de contrato, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou 

preclusão, podendo o contratante vir a exercê-los a qualquer tempo; 

 

19.2 - O Termo de Referências, as planilhas, projetos, proposta apresentada pela empresa 

contratada, e Edital de licitação, são partes integrantes deste contrato; 

 

19.3 - O edital de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 0002/2022, que originou o 

presente contrato, é parte indissolúvel deste contrato, sendo base para esclarecimento de dúvida 

que possam ocorrer durante a execução do objeto. 

 

19.4 - É de inteira responsabilidade da contratada as despesas com transporte dos itens até o 

local da obra.  

 

19.5 - Os pagamentos somente serão realizados após o atesto da nota fiscal pelo 

Setor/Departamento ou Secretaria responsável. 

 

19.6 – A empresa vencedora após assinatura de contrato deve retirar a A.R.T. de execução da 

obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - C.R.E.A; 

 

19.7 – Após a assinatura e entrega da ordem de serviços a empresa terá até 30 (trinta) dias para 

iniciar os serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

 

19.1 - As partes elegem o Foro da Comarca do Município de Conceição do Araguaia, Estado 

do Pará, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 

questão judicial que, porventura, se faça necessária relativa ao presente CONTRATO.  

 

19.2 - E, por estarem assim ajustadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 

cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas 

abaixo nomeadas. 

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO 

C.P.F./M.F. 003.770.692-64 

SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA 

C.N.P.J/M.F. 10.249.381/0001-09 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO LUZ GUEDES 

C.P.F./M.F 003.698.282-24 

FL GUEDES ENGENHARIA EIRELI 

C.N.P.J./M.F 33.115.661/0001-11 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

 

CPF/MF: 

 

 

Nome: 

 

CPF/MF: 
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