
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.02/18/SMS 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Avenida Dr. Freitas, nº 1298, Bairro Novo, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará 

CNPJ nº. 11.311.333/0001-58 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

1.02/18/SMS, ORIUNDO DO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Nº 0.02/18/SMS, PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ E A EMPRESA 

OCEANORTE ENGENHARIA NAVAL 

LTDA - ME- CNPJ nº 27.135.996/0001-

07. 

Pelo presente Instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão municipal, sediada a Avenida Dr. 

Freitas, nº 1298, Bairro Novo, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF 

sob o nº. 11.311.333/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. CHARLES CEZAR TOCANTINS 

DE SOUZA, portador do CPF nº. 207.680.012-34, e CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA, de 

outro lado, OCEANORTE ENGENHARIA NAVAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 

nº 27.135.996/0001-07, estabelecida na PSG GETULIO VARGAS 159 AV ALM 

BARROSO, Batista SOUZA, CEP nº 66613-070, Belém – PA, simplesmente 

denominada CONTRATADA, representada, neste ato, pelo Srº. LUCCA SOARES DO 

VALLE MIRANDA, CPF n 020.805.222-48 e RG nº 6521006 SSP/PA, têm justo e 

acordado, com supedâneo no art. 25, II, §1º da Lei 8.666/93, o que melhor se declara nas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação direta de Empresa de Engenharia 

naval, para elaborar projeto, acompanhar, fiscalizar e dar suporte ao processo 

licitatório para construção da UBSF (Unidade Básica de Saúde Flutuante). 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

A prestação dos serviços aqui pactuados será feita no Município de Cametá/PA conforme 

Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 A CONTRATANTE ficará obrigada a:  

I – Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 

II - Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações;  

III - Efetuar o pagamento do objeto deste Contrato, mediante Nota Fiscal devidamente 

atestada pela Prefeitura Municipal de Cametá – Pará; 
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IV - Acompanhar a execução dos serviços por meio de gestor legalmente designado, 

conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na entrega dos serviços adquiridos para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necessárias; 

VI - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; 

 

CLAÚSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a: 

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificações, projetos e prazos 

estipulados; 

b) Assumir a responsabilidade pela qualidade dos serviços executados, inclusive 

com a promoção de readequações, sempre que necessárias; 

c) Informar a CONTRATANTE tudo o que esta solicitar no tocante ao objeto do 

presente contrato; 

d) Atender as determinações regulares do representante designado pela 

CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 

e) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no 

§1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93; 

f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento. 

g) Manter, durante toda a vigência contratual, sigilo profissional sobre documentos 

e assuntos que, em razão do serviço contratado tiver acesso, as condições de 

habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal exigida para a 

contratação;  

h) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pelos danos e prejuízos, 

pessoais ou materiais que, direta ou indiretamente, em razão do exercício da 

atividade contratada, venha causar à contratante e (ou) a terceiro, por eles 

respondendo. 

i) Não transferir a terceiros, sob qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto 

do presente contrato;  

j) Atender satisfatoriamente as especificações do serviço, observando as obrigações 

técnicas e legais pertinentes. 

k) Fornecer os serviços no preço e prazo estipulado na proposta, que não poderá ser 

superior ao limite estipulado no preâmbulo deste projeto; 

l) Arcar com as despesas concernentes a prestação dos serviços objeto deste projeto, 

compreendendo encargos sociais, tributos, despesas indiretas, mão-de-obra e 

outras incidências, se ocorrerem; 

m) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Prefeitura 

Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou 
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de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou legais a que 

estiver sujeita.  

n) Dar suporte técnico ao processo licitatório, projetar toda a estrutura da 

embarcação, levando sempre em consideração quesitos importantes, como: a que 

fim se destina a embarcação; o lugar onde se irá navegar; a quantidade de 

tripulantes, pacientes,  cargas e equipamentos médico, odontológico e hospitalar 

a serem transportados diante das distâncias que se irá percorrer dia a dia, além de 

tarefas desenvolvidas em escritórios, apoiados em sistemas informatizados, como  

também atuar diretamente na supervisão das atividades em estaleiros e portos. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1. Pelo serviço executado e efetivamente entregue, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o preço total constante de sua proposta, qual seja R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) divididos em 15 parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

conforme a prestação dos serviços mensais, conforme o período dos serviços identificado 

na Nota Fiscal de Serviços 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso a data de pagamento prevista nesta coincida com 

feriados ou dia não uteis, fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso haja morte ou incapacidade civil do 

CONTRATADO, seus sucessores ou representante legal receberão os honorários na 

proporção do trabalho realizado. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa correrá a contada dotação orçamentária do Exercício de 2018 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 11 – SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE; 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0052.2-070 – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA FÍSICA; 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA JURÍDICA; 

FONTE DE RECURSOS: 010.000 – RECURSOS ORDINÁRIOS E OUTROS 

NOTA DE EMPENHO Nº: 24050028 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FISCAL DO CONTRATO 

7.1 A gestão deste contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que 

compõe a Administração Pública Municipal. Caberá ao servidor PAULO MARCELO 

PRESTES ARNOUD, Portaria 141/2017/SMS, fiscal do contrato, fiscalizar, 

acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento do 

objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: 
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I - Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos 

observados; 

II - Transmitir à CONTRATADA instruções que disserem respeito á execução 

do objeto; 

III - Dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da 

execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

IV - Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 

execução do contrato; 

V - Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação dos 

fornecimentos já efetuados, emitindo a competente habilitação para o 

recebimento de pagamentos; 

VI - Esclarecer, prontamente, as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao 

setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento realizar-se-á até no máximo o dia 5 (cinco) de cada mês, mediante 

apresentação de Nota Fiscal e após o atesto do documento fiscal, através de transferência 

bancária pela Contratante. 

8.2. O Contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os serviços 

prestados não correspondem às especificações do Projeto Básico. 

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

8.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a apresentação de 

recibo pelos serviços prestados e nota fiscal devidamente atestado pelo responsável da 

Unidade recebedora do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO – À CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias, após 

a apresentação do recibo e nota fiscal, para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de 

cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

À CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa: a) 

multa de mora 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos 

serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). b) as sanções previstas 

nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, juntamente com a multa de 2% (dois 

por cento), sobre o valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA, na 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei n° 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato é de 15 (quinze) meses, para vigorar da data de sua 

assinatura até 20.09.2019, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes, 

através de termo aditivo e respeitado às disposições legais contidas na lei 8.666/93, sobre 

matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente instrumento será publicado na Imprensa Oficial do Município de 

Cametá/PA, na forma do art. 26, da Lei n°. 8.666/93. Inexistindo imprensa oficial, será 

afixado no quadro de avisos da sede do Município, pelo prazo de 05 (cinco) dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA – DO FORO 

As partes de comum acordo elegem o foro de Cametá/PA, para dirimir as dúvidas 

oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 02 (duas), vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

Cametá/PA, 20 de junho de 2018. 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

OCEANORTE ENGENHARIA NAVAL LTDA - ME 

LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, CPF n 020.805.222-48 e RG nº 6521006 

SSP/PA 

CONTRATADA 
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