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ORDEM DE SERVIÇOS DE OBRA Nº 01/2018 
PROCESSO LICITATORIO: CARTA CONVITE Nº 01/2018  
 
 
Pelo presente instrumento o Sr. Bruno Giovane Pimenta Rodrigues, Presidente 
da Câmara Municipal de Muaná, no uso de suas atribuições, neste ato 
AUTORIZA a empresa ARTE QUALITY CONSTRUTORA inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.594.202/0001-13, neste ato, representada pelo Sr. George Cleber da 
Silva Ferreira vencedora do certame na modalidade Carta Convite nº 01/2018 a 
realizar os serviços conforme melhor abaixo se declara:  
 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO: Reforma do Prédio de Funcionamento da Câmara 
Municipal. 
 
CLÁUSULA II - DOS PREÇOS  
II. 1. Pela prestação dos serviços será efetuado o pagamento de R$ 60.225,87 
(sessenta mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), do qual 
será emitida nota de empenho no valo global para que torne seus efeitos 
legais. 
 
CLÁUSULA III - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES  
DO CONTRATANTE 
III. 1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da 
CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, junto ao representante 
da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades 
que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois) 
dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades previstas neste Contrato. 

III. 2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas,  
pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais;  

III. 3. Receber definitivamente os serviços mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto nos termos ajustados, observado o disposto 
no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93;  

 
DA CONTRATADA 
III. 4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo 
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
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devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 
III. 5 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, bem como em 
caso de empregados da CONTRATADA planejarem reclamações trabalhistas 
contra a CONTRATANTE. 
III. 6 Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
III. 7 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da execução da 
obra. 
 
CLÁUSULA IV - DOS PRAZOS: O ajuste terá início de vigência a partir da data 
de sua assinatura e término na data da lavratura do termo de recebimento 
definitivo. 

 IV. 1 – O prazo de realização dos serviços é de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da assinatura desta Ordem de Serviços.  

 
CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
V.1 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 V.2 - Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Muaná-Pará para dirimir 
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

 

Muaná(PA) 16 de novembro de 2018.  
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