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ANEXO\4 DOEDITAL
MINUTADE CONTRATO

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS
TERMOS DO PREGÃO N".
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE SANTAREM E

COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Por este instrumento de contrato, de um lado a CÂMARA MLTNICIPAL DE SANTARÉM, neste
ato representado pelo seu Presidente, chefe do poder Legislativo, sr. RONAN MAi\uEL
LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CpF no Carteira de
Identidade no = 

-- 
PC/PA, residente e domiciliado n".tulidud"t" Suntu..m - pará à

Avenida São Sebastião, 27ll AP A - bairro Aldeia, cEp 6g040-040, denominado simplesmente
CONTRATANTE, CNPJiMF n" 10.219.202/0001-82, estabelecida em Santarém, estado do pará,
sito à Avenida Dr. Anysio chaves, 1001, 307, bairro do Aeroporto verho, e do outro lado aempresa .com endereço na ,ho_,

Inscflta no CNPJ/MF sob o n-o neste ato representada pelo Sr.
brasileiro, portador do CPF n" doravante denominada

CONTRATADA, firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições a seguis expendidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO
l.l O presente contrato rem como objero: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES
FALADA, SINALIZADA OU ESCRTTA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU
CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL
OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS
INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAI\ITAREM, COM CESSÀO
DO USO DE IMAGEM.

1.2 Detalhamento do ob eto:

ITEM DISCRIMINAÇÂO UNII) QTD
VAL.
UNIT.

MÉDIo

VALOR
TOTÀL
MÉDIo

I

Sessôes Ordinárias, Extraordinárias e
Solenes - Prestação de serviços de intérprete
de Libras durante a realizaçâo das sessôes
ordinárias, extraordinária e solenes realizada
na sede da Câmara Vunicipal de Santarém.

Horas

2

Sessões Itinerantes - Prestaçào de serviços de
interprete de Libras durante a realização das
sessôes itinerantes a serem realizadas nas
Regiões que compreendem o meio rural do
Municipio.

Horas l5
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1.2.O valor estimadú ser utilizad
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o para o exercício de 2021 será de RS (por extenso).
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DEEXECUÇÃO
2.1, O serviço será realizado na forma de execução indiráta.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS oBRr€AÇÕrs »a coxTRATADA3'l'A contratada compromete-se e obriga-se u 
"r-p.r. o 

"rtuuerecido 
no Termo de Referência;3'2"2' A contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;
3'3" A contratada será responsável pela observância de toda legisração pertinente direta ou

indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência;
3'4' A contratada será a única responsáver 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 resurtantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

3'5' Fica expressamente estipurado que não se estabelece por força do fomecimento do objeto do
Termo de Referência quarquer reração de emprego entre a contratanle e os empregados da
Contratada;

3'6. A contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de
Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabarhistas, comerciais,
seguros de acidentes, tributos, indenizações, vare-transporte, vare-refeição e outros benefícios
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;

3'7. Respeitar as norrnas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante:
3.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da contratante,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares da Contratante;

3'9. 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;

3.10. Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

3.11. Enviar para a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da prestação dos
serviços, documento contendo todas as informações necessárias dos profissionais
disponibilizados;

3.12. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de

Sessões de Prestação de
de serviços de intérprete
realização das sessões de

Coltas - Prestação
de Libras durante a
Prestaçâo de Contasa serem realizadas na sede da Cámara

Municipal de Santarém.

Horas 6
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, servidor
rão realizados por Fiscal do

público, Matrícula no

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
Arenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP. ó8.030.290 - SANTAREM-PARÁ

terceiros que tomar conhecimento em razão d.acontratação, sob pena de responsabilidade civir,penal e administrativa, conforme o caso:
3'13' Repor imediatamente os proÍissionais a serviço dos evenr.os. no caso de ausência oudispensa.

C-LÁUSULA QUARTA - DAS oBRIGAÇÕns oa CONTRÁTANTE4.l.Efetuar os pagamentos correspondentes á, fut*u, .ÀitiJ* dentro do prazo legal;4'2' Proporcionar todas as faciridades. necessárias à boa execuçao do objeto desta ricitação;4'3' Prestar as informações e escrarecimentos que venham a ser solicitadas pera c.NTRATADA;4'4" Permitir acesso aos funcionários da cONTRATADA, desde que devidamente identificados,aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários d. 
"*p"ài"nt"normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

4'5' Notificar a ..NTRATADA, fixando prazo para correção das irreguraridades ou víciosencontrados;

4'6' Fomecer todo o subsídio necessário à rearização dos trabarhos dentro dos melhores padrões
e técnicas, com detalhamento, clarezae objetividade.

CLAUSULA QUINTÂ - DA FISCALIZAÇÃO
5.1, A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato se

d

-,

esignada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e a servidora
servidora p ú b lica. Matrícula no

observando-se as disposi
dentre outros:

5.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;
5'3' supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas
para regularização das falhas ou defeitos observados;
5'4. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irreguraridade fora de sua
competência;

5.5. 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
comprovem essas solicitações de providências;
5'6. Acompanhar a execução do objeto, âtestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as
ocorrências de indisponibilidade;
5.7, Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias
relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
5.8. o acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da
CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao
cONTRATANTE' responsabilidade soridária, incrusive perante terceiros, por quaisquer

designada pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTA.
ções contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei g.666193, cabendo_lhes
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irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.
5.9. As determinações e as soricitações formuladas pelos representantes do cONTRATAN.TE,
encarregados da fiscarização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
5'10' Para a aceitação do objeto, os responsáveis pero acompanhamento e fiscalização,
observarão se a coNTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Editar e seus anexos!
bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.
5'11' E vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os
empregados da coNTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por era
indicados.

5'12' Durante a vigência deste contrato, a contratada deve manter preposto aceito pera
Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA SEXTA . DoTAÇÃo oRÇÂMENTÁRIA
6.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária da câmara Municipar de Santarém, que integram o objeto da licitação:
I2OOOOOO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

01.031.00012.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
33.90.39.00 - Oatros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTO
7.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificaçâo de
que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de
conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária,
banco:_; Agência _; Contâ Corrente _; Localidade , onde deverá ser efetivado
o cródito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal eletrônicajunto 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.

CLÁUSULA oITAvA. DAs PENALIDADES
8.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, inclusive as relativas à
qualidade do serviço contratado, assim como pela recusa injustificada em retirar a nota de
empenho, a licitante vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei n"
8.666/93.

8.2. A CONTRATADA, pelo descumprimento das obrigações assumidas ou pela infringência
de preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, no que couber, as
seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de:
r - 0,33"/" (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso,

até o limite de 9,9oÁ (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
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(trinta) diasde atraso:
il -0,66 y" (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de âtraso, na entrega de materiar
ou na_execução de serviços, calculado, desde o primàiro dia de atraso, ,ob." o"11ontunt" du.parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgãocontratante, quando o atraso urtrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valorprevisto para o inadimplementocompleto da oürigaçâo contratadà;
III - 50Â (cinco por cento) sobre o valor iotal do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega dos materiais ou de conclusão dos serviços, sLm freluizoda aplicação do dispostonos incisoi I e II deste subitem:
ru-15y" (quinze por cento) em caso de recusa injustilicada do adjudicatário em assinar ocontrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do piazo estabelecido pela
Administração, recusa parcialou total na éntrega do material, recusa na conclusão do serviço,
ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente
v - até 20%o (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pero
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega à, p.áro d"
conclusão dos serviços;

e), suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de l2 (doze) meses;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, quando a
empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticanáo falta grave,
dolosa ou revestida de má-fé, a juízo da câmara úunicipar de Saniaiém. A decraração de
inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os motivos dàrcrminantes da punição ou uté qu"
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pénaliáade, que será
concedida sempre que a coNTRATADA ressarcir a Adminiitraçào pelos prejuízos ,".rltunt.,
e após decorrido o prazo da sanção aplicada combase no subitem anierior.

!.3-. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia côntratual
prestada ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrádo ludicialmente,
acrescido de juros moratórios de I % (um por cento) ao mês.
8.4. Em qualquer caso, a cONTRATADA será notificada para apresentação de delesa prévia,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
8.5. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas
no Código de Defesa d-o Consumidor Lei n" 8.078/90.

CLÁUSULA NoNA- DÀ RESCISÃo
9.1. A rescisão deste Contrato poderá ser:

9.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
noart. 78, inc. I a XII e XVll, da Lei n" 8.666193;
9.1.2. amigável, por acordo entre as pârtes. reduzido a termo nos autos do processo da
licitação,desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

9.1.3. judicial, nos termos da legislação em vigor.
9.2. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os arts. 77 a 80, da Lei n'8.666193.
9.3. Além das hipóteses expressamente previstas nô art. 78 da Lei n' 8.666193, garantida a prévia

defesa, constituem motivos para a rescisão deste contrato:
9.3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
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9'3'2' o desatendimento às determinações regurares da autoridade designada paraacompanhar efiscalizar a sua execução, urri, aorno-u, de seus superiores;
9'3'3' o cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de registropróprio efetuado peros representantes da coNTRArÀNrp, especialmente designados paraacompanhar o contrato;

9'3'4'- A decretação de farência, a dissolução da sociedade, a arteração social ou amodificação da finalidade ou da estrutura du 
"rp.".à, que prejudique a execução docontrato;

9'3'5' A ocorrência de caso fortuito ou força maior, de alta relevância e amproconhecimento, regularmente colqroyado e impediiivo da execução do objeto deste contrato,sem prejuízo do disposto no urt. jg, 
§2" da Lei'n. g.666/93;

9'3'6' Razões de interesse público, de arta relevância e ampro conhecimento, justificadas edeterminadas pela máxima autoridade da G.NTRATANTE e exaradas nos autos doprocesso administrativo a que se refere este contrato, sem prejuízo do disposto no art. 79, §2' da Lei n' 8.666/93;
9.3.7. A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato;

?'1'8: . 
A supressão superior a 250/o (vinte e cinco por cento) do varor contrato, por parte daAdministração, quando não decorrentes de acordo 

"ntr" 
u, purt"r.

9'4' os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
asseguradoo contraditório e a ampla defesa.
9.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita efundamentada da autoridade competente.
9'6' 

-Nos casos de aplicação das penalidades previstas neste contrato, a GONTRATAN'I.E
adotará asseguintes providências:

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado que se encontrar;
r'r - Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos varores
das multase indenizações a ela devidos; e

uI - Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o rimite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE.

Avenida Dr. Anysio Chaves. 1001.
CEP. 68.030.290 . SANTAREM.PARÁ

CNPJ n" 1 0.2 19.2021000 1 -Q)

CLÁUSULA DECIMA - DA !,IGÊNCIA Do CoNTRATO
10.1. o prazo de vigência e execução do contrato será de l2 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I, § 2"
e aÍÍ. 65, [, alínea b, § I " da Lei de Licitações e Contratos 9.666193.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AÉTERAÇÃO CoNTRATUAL E Do REJUSTE
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos e supressões de aÍé 25yo (vinte e
cinco por cento) do valor contratado, mantidas as mesmâs condições contratuais estipuladas,
sem que lhe caiba qualquer reclamação.

11.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
Aditivo, com ampâro no art. 65 da Lei n' 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
11.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

11.4. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
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IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídâs após a ocorrência da
anualidade.

11.5. . Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.6. . Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.7. . caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pera
legislação então em vigor.
11.8. . . Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio àe termo ãditivo.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente
instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela câmara Municipal de antarém, renunciando
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, GoNTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 02
(duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhâs para que produza efiitos legais.

15,1. Anexos.

Santarém/Pá., de de 2021 .

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

2
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ANEXO I AO CONTRATO QUE TEM
POR OBJETO A CONTRATAÇÂO DE
SERVIÇOS DE
TRADLÇÀONITERPRETAÇÃO DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS) PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA E VICE-\'ERSA, NAS
MODALIDADES FALADA,
SINALIZADA OU ESCRITA, NAS
FORMAS SIMULTÂNEA OU
CONStrCUTIVA, AO VIVO OU
ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO,
PRESENCIAL OU VIRTUAL. EM
EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS
E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTAREM, COM CESSÃO DO USO
DE IMAGEM.. E A
EMPRESA........

(Pregão Eletrônic o n. 005 /2021 - processo n. 0 I 4/202 I _CMS)

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Ng USO DE IMAGEM E VOZ AUTORIZADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
CNPJ N. I 0.21 9.202t0001 -82

Avenida Dr. Anysio Chaves, l00l , Cep: 68.030.290 - Santarém - pAtú.

Nome:

Profissão:

CPF:

RG:

Telefones:

Endereço:

E-mail:

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo
assinado, autoriza, expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em
partes, para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando
à exibição e reexibição em qualquer mídia existente ou que vier a existir, em todo o território
nacional e intemacional, em número ilimitado de vezes, seja qual for o processo de transporte de

sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO.
O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua

38



[l..ffi-i

9lr
PODER LEGISLATIVO

cÂuau MUNICIpAL DE sANTAREM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

cEP. 68.030.290 - seNtRne,u-panÁ
CNPJ n" I 0.? 19.202/0001-82

conveniência, que dele farão uso na mesma exlensão permitida por este instrumento.
A presente autorização tem caráter gratuito. desonerando o AUToRIZADO. bem como seus
parceiros citados, de qualquer custo ou pagamento de honorários. seja a que título for, sendo
concedida em caráter irrevogável e irretratável, para nada reclamar em juízo ou extraj udicialmente,
obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por seus herdeiros

tl ras ília. de de

Assinatura do(a) AITTORIZADOR(A)
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