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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEMBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA E A 

EMPRESA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

IPIXUNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.617.945/0001-10, com sede administrativa na Avenida Brasil, 58- Centro, nesta cidade, 

representado pelo Presidente, Sr. Eugenio Manoel da Costa, maior, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na Vicinal Spal, 85 – Zona Rural, Nova Ipixuna, PA, portador do CPF 

274.477.948-21, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa LIDER 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME, com sede na Avenida 

Tocantins, 89, Centro, na cidade de Nova Ipixuna, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº. 

09.017.415/0001-42, doravante denominada CONTRATADA, por este instrumento e na 

melhor forma de direito, têm justo e acertado o seguinte:  

 
Cláusula primeira. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa do 
ramo especializada para execução da construção e reforma do Prédio da Câmara Municipal 
de Nova Ipixuna, com o fornecimento de material e mão-de-obra, por menor preço global e 
de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de 
Orçamento e Projeto. 
 
Parágrafo único. A empresa deverá providenciar no recolhimento da ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica da execução da obra e responsabilizar-se pelos encargos 
decorrente. 
 
Cláusula segunda. A Contratada deverá possuir engenheiro responsável pela execução da 
obra e, no prazo de cinco dias, a contar da assinatura deste instrumento, apresentar à 
Fiscalização a respectiva ART e observar, ainda, o seguinte: 
I – a CONTRATADA deverá sinalizar o local da obra, visando a preservação das normas de 
segurança; 
II – a CONTRATADA deverá manter, junto à obra e durante toda a sua execução, preposto 
com autonomia para executar as correções que forem indicadas pela fiscalização da 
Câmara; 
III a fiscalização e acompanhamento dos serviços ficará a cargo do responsável pela 
Presidente da Câmara, que poderá embargar a obra sempre que se fizer necessário à 
execução de correções, não suspendendo-se o prazo inicialmente pactuado. 
 
Cláusula terceira. A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 37.988,87 (trinta e 
sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 
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Cláusula quarta. Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico-Financeiro 
e, mediante a apresentação do boletim de medição e Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias 
úteis a contar da emissão do Boletim de Medição da Assessoria de Engenharia e Urbanismo 
e, com observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei nº8.666/93. 
 
Parágrafo único. As notas fiscais deverão ser acompanhadas de cópias do recolhimento do 
FGTS e INSS dos empregados ligados à obra, e do recolhimento do ISSQN, devendo este ser 
realizado na Prefeitura de Nova Ipixuna, não podendo conter rasuras ou vícios, sob pena de 
atraso no pagamento até a correção daquela, sem direito de indenização. 
 
Cláusula quinta. O prazo do contrato terá seu inicio a partir da sua assinatura, devendo 
iniciar a obra em até 10 (dez) dias, no máximo, da assinatura do contrato e encerramento 
mediante Laudo de Conclusão, conforme cronograma físico-financeiro, descontados tão-
somente os dias de chuva e os impraticáveis, verificados através de planilha pluviométrica, 
para os quais se considera mera devolução de prazo para efeitos de cômputo geral. 
 
Cláusula sexta. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária: 01.031.0101.1002- Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal  . 
 
Cláusula sétima. A empresa visitou o local e concorda com o projeto, memorial descritivo, 
planilhas e tudo referente ao projeto, pelo valor contratado. 
 
Cláusula oitava. A contratante poderá modificar unilateralmente o presente Contrato para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da 
Contratada, com base no art.65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula nona. Pelo inadimplemento a Contratada, ficará sujeita as seguintes penalidades: 
a) multa de 0,5% por dia de atraso, limitado a 03 (três) dias, após será considerado 
rescisão contratual; 
b) multa de 10% para o caso de inexecução parcial do contrato, com rescisão deste e, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo 
período de 06 (seis) meses; 
c) multa de 12% para o caso de inexecução total do contrato, com rescisão deste e, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de contratar e licitar com o Município pelo 
prazo de 12 (doze) meses; 
OBS: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
Cláusula décima. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78 e 
79 da Lei Federal nº.8.666/93. 
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Cláusula décima primeira. O presente contrato está vinculado ao Edital de Carta Convite 
nº 004/2010 e, de conformidade com a Lei nº.8.666 de 21 de Junho de 1993, e suas 
alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o contrato for omisso. 
 
Cláusula décima segunda. A Contratada compromete-se a manter, durante toda a 
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, condições 
estas de habilitação e qualificação inicialmente exigidas. 
 
Cláusula décima terceira - As partes elegem o Foro de Marabá/PA para dirimir dúvida 
emergente do presente Contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
Nova Ipixuna, de 23 de novembro de 2015. 
 
 
 
EUGENIO MANOEL DA COSTA 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Ipixuna 
Contratante 
 
 
 
Lider Materiais para Construção e Serviços Ltda. EPP 
Contratado 
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