
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ 05.131.180/0001-64 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP 68.250-000 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Óbidos, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o que determina o Art. 26 da Lei n° 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, e considerando o que consta do Processo Administrativo de N°. 

056/2017/PMO/SEURBI, RATIFICA a Dispensa de Licitação N° 004/2017 para 

Contratação de mão de obra para prestação de serviços em reparos em 

pavimento de concreto e caiação de meio fio nas vias públicas do município de 

Óbidos/PA, a ser formalizada com a empresa RISETE N. DE OLIVEIRA 

EIRELI, inscrita sob o CNPJ n° 27.0700.261/0001-34, estabelecida à Travessa 

Juracy Matos, n° 979, Casa B, bairro Santa Terezinha, município Óbidos, CEP. 

68.250-000, mediante contrato administrativo, no valor global de R$ 6.469,52 

(Seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2017/SEURBI 
CONTRATO N° 01/2017-PMO - DL 

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS EM 
PAVIMENTO DE CONCRETO E CAIAÇÃO DE 
MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
DE ÓBIDOS/PA, NOS TERMOS DO PROCESSO 
DE DISPENSA N° 004/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ÓBIDOS E A EMPRESA RISETE N. DE 
OLIVEIRA EIRELI, CNPJ: 27.070.261/0001-34. 

Pelo presente instrumento de carta-contrato de locação de imóvel, 
que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, neste ato representado 
pelo Chefe do Poder Executivo, FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS, prefeito 
municipal, portador da Carteira de Identidade n° 6326157 - PC/PA e CPF: 071.880,802-
91, residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos, a seguir, denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RISETE N. DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita 
sob CNPJ n° 27.070.261/0001-34, com sede localizada à Travessa Juracy Matos, n" 
979, Casa B, Bairro Santa Terezinha, município Óbidos, CEP. 68.250-000, neste ato 
representada por RIsete Nunes de Oliveira, brasileira, solteira, empresária, portadora 
da Cédula de Identidade n°. 3680268 PC/PA; CPF N° 739.274.732-00, residente e 
domiciliado à Travessa Juracy Matos, n° 979, Casa B, Bairro Santa Terezinha, CEP 
68.250-000, doravante denominada apenas CONTRATADO, ajustam e concordam na 
contratação de locação de imóvel de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I - Da Legislação 
1.1. As cláusulas e condições deste contrato regem-se às disposições da Lei N° 8.666/93 
e alterações Vigentes, lei complementar 123/06 e alterações; Termo de referência da 
Dispensa de Licitação n° 004/2017/PMO/SEURBi e demais normas pertinentes às quais 
CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos. 

CLÁUSULA II - Do Objeto 

2.1. O Contratado prestará Serviços de mão de obra em reparos em pavimento de 
concreto e caiação de melo fio nas vias públicas do município de Óbidos/PA. 

CLÁUSULA III - Das Obrigações da Contratada 

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a: 
a) Realizar o pagamento dos serviços, no prazo estipulado na cláusula V, através da 
ordem bancária destinada a crédito do estabelecimento financeiro indicado peia 
CONTRATADA, após a apresentação do faturamento, para sua aceitação e 
liquidação, conforme previsto no Artigo 63 da Lei 4.320/64; 
b) Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Dispensa 

n°. 004/17 da qual deriva este contrato; 
c) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil, a qualidade dos serviços. 
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3.2. A CONTRATADA fica obrigada a executar a obra nas seguintes condições: 
a) Atendendo as exigências legais prevista na Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
b) Vinculação a Dispensa N.° 004/2017/PMO/SEURBI e seus anexos; 
c) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, atendendo todas as condições exigidas peia contratação; 
d) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do objeto deste contrato, como estabelece o art. 71 da Lei 
n°. 8.666/93 e alterações posteriores; 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer 

outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja 
devido em decorrência direta ou indireta do Contrato, isentando a contratante de 
qualquer responsabilidade. 

CLÁUSULA IV - Das Obrigações da Contratante 

4.1. A CONTRATANTE fica obrigada a: 
a) Realizar o pagamento dos serviços contratados, através da ordem bancária 
destinada a crédito do estabeiecimento financeiro indicado peio CONTRATADO, após 
a apresentação da nota de serviço, para sua aceitação e liquidação, conforme 
previsto no Artigo 63 da Lei 4.320/64; 
b) Designar o servidor competente para acompanhar e fiscalizar a execução da 
carta contrato; 
o) Comunicar o CONTRATADO em tempo hábil, a qualidade dos serviços 
executados. 

CLÁUSULA V - Do Valor e Condições de Pagamento 

5.1. A Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 6.469,52 (Seis mil, 
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) mediante 
apresentação Nota Fiscal de Serviço, devidamente, datada e atestada peio setor 
competente. 
5.2. O valor do contrato será reajustado, caso haja alteração na legislação nacional, que 
permitam reajustes contratuais em prazo inferiores ao ora estipulado neste contrato, caso 
estabelecido ao artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - Da Vigência 

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 01 (um) mês, com termo iniciai em 14 de 
março de 2017 expirando em 14 de abril de 2017. 

6.2. O prazo máximo exigido para a execução das obras, objeto do presente instrumento 
de contrato será de: 08 (Oito) dias. 

CLÁUSULA VII - Da Fonte de Recurso 
7.1. Os recursos financeiros disponíveis correrão por conta da seguinte classificação 
funcionai, constante do orçamento municipal, rubrica: 

1616 - Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
15.451.0040.1011 - Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas 
449051 - Obras e Instalações 
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CLAUSULA VIII - Da Rescisão AARK 

8.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por conveniência administrativa, por 
mútuo consentimento ou por disposição da Contratada, desde que, a parte interessada na 
ruptura, comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
conforme o art. 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA IX - Do Foro 

9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Óbidos - Pará para dirimir controvérsias oriundas 
deste Contrato. /""x 

E por estarem ajustados e Contratadc s, flrruam a presente Carta-Contrato, em quatro vias 
de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo, para os efeitos 
legais. \ 

Ób iW, 14 de março de 2017. 

FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BARROS 
Prefeito Municipal/de Óbidos 

CONTRATANTE 

,yV/iAy 
RISETE N. DE OLIVEIRA EIRELI 

iXjCno. 

CNPJ: 27.070.261/0001-34 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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