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ANEXO II

a1Ô

MINUTA DO CONTRATO 1202t-cMS

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS
TERMOS DO PREGÃO N". , QUE
ENTRE SI
MLTNICIPAL

CELEBRAM A CAMARA
DE SANTAREM

COMO
E

ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
Por este instrumento de contrato, de um lado a cÂuane MUNICIPAL DE SANTAREM,
l9.f 19 representado pelo seu Presidente, chefe do poder Legislativo, Sr. RONAN
MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, casado, pãrtador do CpF no

nesta cidade de Santarém
68040-040, denominado s

PC/PA, residente e domiciliado
- Pará à Avenida São Sebastião, 27ll AP A - bairro Aldeia, CEp
implesmente CONTRATANTE, CNPJ/MF n 10.2t9.202/0001 -82,

estabelecida em santarém, estado do pará, sito à Avenida Dr. Anysio chaves, 1001, 307,
bairro do Aeroporto Velho, e do outro lado a empresa ,com endereço
na inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

neste ato representada pelo Sr. _, brasileiro, portador do
CPF no doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente que se
regerá pelas cláusulas e condições a seguis expendidas:

r. CLAT]SULA I . DO OBJETO

[o 

-,

I.I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
sERvrÇos DE LrMpEzA, coNsERvAÇÃO E HTGTENTZAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA, de conformidade com as especificações constantes no
Termo Referência.

2. CLAUSULÂII-DOPREÇO

2.1 O preço ajustado para execução do presente contrato confoÍÍne valor auferido no processo
licitatório é o valor de R$

ITEM DISCRI M INAÇÁO UNID QTD
VALOR TOTAL

DO ITEM
MÉDIO/M ôS

VALOR TOTAL
MÉDIo/ANO

I

Limpeza e Conservaçâo da
Câmara Municipal de Santarém

- Área lnterna/Externa das
Sâlas, Halls e Corredores,
Bânheiros, Copa/Cozinha, com
03 pessoâs.

. 44horas semanais

. Produtividade Diária

Mês t2

25

P

Carteira de Identidade no
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2.2 O valor estimado a ser utilizado para o exercício d,e 2021 será de R$ (por
extenso).

2.3 o preço contratado permanecerá irreajustável durante 12 (doze) meses a partir da data do
contrato' Após este prazo, caso haja um termo aditivo, o preço poderá sei revisto usando
como parâmetros o Índice Geral di preços de Mercaio (Griv!'carcutaao peta runààçao
Getúlio Vargas. Garantindo-se entretanto, o direito ao restaúelecimento do equ íbrio
econômico-financeiro do conlrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisí.,r"i., ou
previsíveis, porém de consequências incalcúláveis, retardadores ou impeditivàs da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fort,ito ou fato do príncipe, conÍgurando
álea econômica extraordiniíria e extracontratual_

3.1 o prazo de execução e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando em
J J 2021 com término em l_120_, podendo ser prorrogado por igual período nos

lermos do art. 57, Inciso I, § 2o e art. 65, I, alínea b, § 1'da Lei de Licitaçoes i contratos
8.666/93 e alterações posteriores mediante Termo Aditivos;

3.2. os serviços serão executados nas instalações prediais da câmara Municipal de Santarém,
localizada em santarém/PA, a saber: Avenida Dr. Anysio chaves, 1001, cÊp. 6g.030.290 -
SANTAREM.PARÁ

3.3 os serviços deverão ser prestados a partir das 7:30hs (sete horas e trinta minutos), em
consonância com o horário de funcionamento das atividades administrativas na câmara
Municipal de Santarém;

3.4 Os horrírios da prestação de serviço podem sofrer alterações pela equipe de fiscalização
do contrato, sendo respeitados o intervalo interjomada e intrajomada, desde que não ocorra
acréscimo sobre ajornada de trabalho.

.I. CLÁUSULA IV. DA DoTAÇÀo oRÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa efetuada pelo objeto do presente Termo será paga conforme as seguintes
dotações orçamentárias para o exercício de202l:

5. Ol0l-Câmara Municipal de Santarém
6. 01.031.00012.001- Manuíenção das otivitlodes da Cômara Municipal de Santorém

7. 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pj.

Esperada 700m,

TOTAL
RS

J. CLA trs t1 LA I I I PRAZo DE vIG ENC IA EXECUÇÃo E LOCAL DE ENTRE GA

7.l.Para o ano de 2022 a reserva orçamentária será informada através de apostilamento.

to



\CI

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MT]N ICIPAL DE SANTARÉM

CNPJ no 10.219.202/0001 -Bz
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20l 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

q

:d.

E.1. CONTRATANTE E coNTRATADo acordam que o preço contrarado permanecerá
irreajustável durante l2 (doze) meses a partir da data dà contrato. Após.este prazo, caso haja
u,m termo aditivo, o preço poderá ser revisto usando como parâmetroi o Índicá Geral de preço
(lGP) calculado pela Fundação Getúlio vargas. Garanlindo-se entretanto, o direito ao
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em cÍlso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando iirea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei
n'. 8.666193 e alterações posteriores, mediante devida justificativa escrita e fundamentada.

9 CLÁ USULA VI DAS oBRIGAÇÕ ES

9.1. DAS OBRTGAÇôE§ DA CONTRATADA:

9.2.4 contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de

Referência;

9.3. A contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;

9'4. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou

indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência;

9.5. A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza,

causada a Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do Termo de

Referência, isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir,

ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer

pessoas fisicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

9.6. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por forga do fornecimento do objeto

do Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da

Contratada;

9.7. A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de

Referência, tais como saláLrios, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, comerciais,

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros beneficios

exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante

à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

9.8. Respeitar as noÍnas e procedimentos de controle e acesso às dependências da

Contratante;

9.9. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da ContÍatante,

A REÇOI LC U US vLA DO REAJU S AMENTT Do PE

P à
N
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devendo substituir IN-Iediatamente qualquer um deles que seja cãnsiderado inconvenie nte a
boa ordem e às normas disciplinares da Contratante:
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9'10' Manter os seus empregados usando Equipamento de proteção Individual, observando as
melhores técnicas da Segurança do Trabalho e ainda com o agravante do cenário pandêmico
que vivemos atualmente e deverá estender_se por mais algum tempo;
9'11' Acatar todas as orientações da contratante, emanadas pelo fiscal do contrato,
sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas;

9'12' Manter, durante o fomecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibiridade
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e quarificação
exigidas na licitação;

9'13' Relatar ao cONTRATANTE toda e qualquer ineguraridade observada em virtude do
fomecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
9.14. cumprir os horiirios de serviço estabelecidos pela GONTRATANTE, qual seja, 44 horas
semanais de segunda-feira a sexta-feira, a partir de 07:3Ohs (sete horas e trinta minutos);
9'15' Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Intemas, quando for o caso;
9'16' Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civir, penar e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da câmara Municipal de santarém ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar
seus empregados nesse sentido;

9.17. Não permitir a .otilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho perigoso ou insalubre;

9.18. Implantar os serviços contratados no przLzo mriximo de 05 (cinco) dias a contar do início
da vigência do contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações

deste termo;

9.19. se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve,

paralisação ou qualquer outra perturbação no transporte público, providenciando que os

colaboradores cheguem à câmara Municipal de santarém em horrírio hábil para o trabalho;

9.20. suprir, no prazo máximo de 2 horas após a comunic ação da câmara Municipal de

Santarém, a falta de qualquer posto de trabalho;
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9,21. Encaminhar a Câmara Municipal de Santarém , com antecedência de 30 (trinta) dias,

relação do(s) empregado(s) que usufruirão férias no período subsequente, assim como

daqueles que irão substitullos;

9.22. comunicar a equipe ao fiscal do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis,

quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de

endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos

comprobatórios da nova situação.

IO. CLÁUSULA VII . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal

r0.2. Proporcionar todas as facilidades necessiírias à boa execução do objeto desta

licitação;

r03. Prestâr as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

CONTRATADA;

10.4. Permitir acesso aos funcioniirios da CONTRATADA, desde que devidamente

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horarios

de expediente normal ou em outros horirios constantes em acordos firmados entre as paÍtes.

l0.S.Notificar a CONTRATADA, fixando prazo pala coneção das inegularidades ou defeitos

encontrados;

10.6. Fomecer todo o subsídio necessiírio à rcalização dos trabalhos dentro dos

melhores padrões e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade.

II. CLAUSULA VIII. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação
de que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de
conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresríria,
banco:_; Agência _; Conta Corrente _; Localidade _, onde deverá ser

efetivado o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal
eletrônica jurto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes,

conforme artigo 40, inciso XIV, alínea "a" e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666193.

N. CLÁUSULA XIX_ DAS PENALIDADES

12.1. Com fundamento no artigo 7o da Lei n' 10.52012002, a Contratada será punida com o

impedimento de licitar e contratar com a união, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais

cominações legais, nos seguintes casos:

29
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12.1.1. Apresenração d- ocumentação falsa: (cinco anos);

12.1.2. Retardamento da execução do objeto: (três anos);

12.1.3. Falhar na execução do contrato: (três anos);

12.1.4. Fraudar na execução do contrato: (cinco anos);

12.1.5. CompoÍamento de modo inidôneo: (cinco anos);

12.1.6. Apresentar declaração falsa: (quatro anos);

12.1.7. Cometer fraude fiscal: (quatro anos).

l2.2.Para os fins do subitem 8.1.5., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, paréryrafo único, da Lei Federal no g.66611993 

.

12.3. Para condutas descritas- nos subitens g.1.1, g.1.4, g.t.5, g.1.6, g.1.7, desta cláusula, e
sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de z,oN gínte por cento) do
valor total do contrato.

12.4' A CONTRATADA responderá perante o CONTRATANTE por todos e quaisquer
prejuizos de que for responsável em razão do contrato, seja por defeito decorrente do serviço
pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.

12-5. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a GONTRATADA está
sujeita às seguintes sanções:

12.5.1. advertência, por escrito, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;

12.5.2. multa na forma prevista nos subitens 8.3 e g.4.2.;

12.5.3. suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Santarém por prÍrzo de até 5 (cinco) anos.

12.6. O CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as seguinres mulras:

12.6.1. l0% (dez por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto contratual ou pelo fomecimento irregular, quantia esta reconhecida comà líquida,
certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo câmara Municipàl de
qualquer crédito porventura existente;

12.6.2.- Mrlta de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro
no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos
problemas que forem atribuídas a Confatada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar
da intimação.

12.7. Considera-se fomecimento irregular o descumprimento não justificado, dos prazos
estipulados nas Ordens de Entrega dos produtos emitidas pelo CONTRATANTE e
comprovadamente recebida pela CONTRATADA.

12.8. As multas aplicadas pelo CONTRATANTE serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não
haver saldo suficiente para o desconto.

12.9. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

12.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao

JU
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Contratante, este será

10.1 A inexe
artigos 77 a
poderá ser:

encamiúado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado or

12'11' Das decisões de aplicaçâo de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 daLei Federal n t.666/93, observados o. pr-o, Ui frxaáãs.-'
12'12' Recursos contra decisões de.aplicação de penaridade devem ser dirigidos à Autoridadesuperior Sr. Presidente da Câmara de V"r"uao."ri" SantJ_.
12'13' Não serão coúecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-sím e, correioeletrônico ou qualquer outro meio de comunicação,"", a"*.o do prazo previsto em lei, suapetição de interposição original não river sido dr"";iáã;.

c^uçâo total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, conforme disposto nos
80 da Lei Federal n. 8.666, de 2l de junho de 1993- À'Àcisão desre contrato

11.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a execução de parte ou de todo o
objeto deste contrato sem prévia e expressa autorização do cONTRATANTE, e devidamente
justificada.

Parágrafo Único: A transferência a terceiros não desonera a CONTRATADA da
responsabilidade quanto às obrigações transferidas.

12. cl,Atrstrl,A xI - DOS ADITAMENTOS B ALTERAÇOES DO CONTRATO

CLÁ SU ULA x DA RESflSÃ Co No TRATUAL

CLAU SULA xt DA CESSAo TRANSFERENCIA oU SUBCO NTRtr{TA o

^ PODERLEGISLATIVO
CÂMARÂ UUNICIPAL DE SANTARÉM

CNPJ n. 10.219.202t0001_52

via judicial.

a) Determinado por ato unilaterar e escrito da Administração do contratante, nos casosenumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 7g da lei acima mencionada;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para
a Administração do Contratante;

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

10.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;

10.3 os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4 Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa contratada terá seu conftato
rescindido quando for:

a) suspensa temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração
nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal no g.666193 e suas alterações posteriores;

b) Impedida de licitar e contratar nos termos do art. 7o da Lei n 10.520/02:

c) Declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitadas.

12.1. O presente contrato poderá ser aditado, mediante acordo entre as paÍes, no caso de
alteração e/ou prorrogação do prazo de vigência do mesmo.

3'l

11.
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12.2. Caso haja necessidade de alteração no contrato, com acréscimos ou supressões emobjeto, o mesmo poderá ser alterado combase no dispositivo leal constante no artigo 65,

C

3

t- P

â1o

tl

incisos e alí Iteas §1o ao 8o, todos da Leí 8.666t93,justificativas.

I 3. UCLÁ trS LA XII I t) t)A EN{-INC IA
l3.l Fica facultado ao CONTRATANTE, o direito de
aviso por escrito com 30 (trinta) dias ae aniecedência, s
assumidos até a data da denúncia.

denunciar este contrato, mediante
alvaguardados os compromissos

IX-d.I CLÁ U US LA NoRMA APL CI ADA
14.1. Aplica-se
Estadual no. 6.
posteriores assi

:1.,:.^11t. Conrrato as disposições consrantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei
474/2002, Lei n 10.19212001 e Lei Federal g.666/93 e demais alterações
m como as regras estabelecidas no edital do pregão Eletrônico n. /2021.

15.1. os casos omissos, quando não resolvidos de comum acordo entre os contratantes, serãottgYlugo: pelas disposições do direito comum e peros princípios gerais de direito, restando
subliúado, expressamente, que o presente contrato é de nàtureá civil, não poáendo ser
invocada a aplicação de regras da legislação do trabalho, posto inocorrente vinculo desra
natureza.

16.l A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Fiscal do contrato o Sr(a),
designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no

aíigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendoJhes dentre outros:

a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;

b) supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas
para regularização das falhas ou defeitos observados;

c) Levar ao coúecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste
Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que
compÍovem essas solicitações de providências;

e) Acompanhar a execução do objeto, atestaÍ seu recebimento parcial e definitivo e indicar as
ocorrências de indisponibilidade;

f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias
relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

32

LAI C LI STILA xv DOS SCA So oM ISSOS

I 6. CLÁUSULA xVI DA FI SCALtz^ÇÃo E ACoMPAN HAMENTO

com a apresentação das devidas
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CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados drretamente à Admiou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

nistração
contrato, nem conferirão aoCONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusrve perante terceiros, por qualsquerirregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

Pâi1

h) As determinaÇões e as solicitaçôes formuladas peros representantes do GONTRATANTE,encarregados da fiscarizacão do contrato. deverão ser prontamente atendidas peraCONTRATADA, ou nesta impossibi I idade..; r.rif,.ujâ. po, ....i to.
i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização,observarão se a coNTRATaba cumpriuiod;; 

";;#;; consrantes do Edital e seus anexos,bem como de todas as condições impostas no inrt-À"riã *ntratual.
i) E vedado a câmara Municipal e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os

i#r#ff;:. 
da CONTRATADA, reportando-se sorãente uà, p."porto, e responsáveis por ela

k) Durante a vigência deste contrato, a contratada deve manter preposto aceito peraAdministração do Contratante, para representá_lo sempre que for necessiírio.

t7.t
med

17.2 O tipo será o menor preço.

. 
os produtos aqui adquiridos serão entregues sob a forma de fomecimento parcelada,

iante a solicitação da ordem de compra, obs-ervando ,"-p." u descrição do Edital.

18.1 Fica eleito o foro da comarca de santarém, para dirimir os conflitos oriundos do
presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela câmara M,nicipal de antaróm,
renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que sejá.

E, por estarem em pleno acordo, CoNTRATANTE e GoNTRATADo, assinam o presente
em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza
efeitos legais.

CONTRATANTE

Santarém, _ de _de 2021.

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

2

oCLAU rORN7I S LU A FO DRMA E E IC NME ETO TIPO BD CEXE U

18. CLAUSULA XVIII . DO FOROr

CJ

I

xwI
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