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CARTA CONTRATO Nº 006/2021 - CMS 

 

 

CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DA COLEÇÃO 

DIGITAL FÓRUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO, NOS 

TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021-CMS, QUE 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM E 

EDITORA FÓRUM LTDA, CONFORME AS CLÁUSULAS 

E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

 

 

Por este instrumento de contrato, de um lado como CONTRATANTE a CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CGC/MF sob o nº 10.219.202/0001-82, com sede e foro nesta cidade de Santarém do estado do 

Pará sito à Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, 307, bairro do Aeroporto Velho, representada 

neste ato pelo seu Presidente Sr. RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, 

casado, portador do CPF no 758.416.222-34 Carteira de Identidade no 3722787 PC/PA, 

residente e domiciliado nesta cidade de Santarém – Pará à Avenida São Sebastião, 2711 AP A 

– bairro Aldeia, CEP 68040-040, e do outro lado como CONTRATADA a EDITORA FÓRUM 

LTDA, inscrita no CNPJ n° 41.769.803/0001-92 estabelecida à Rua Paulo Ribeiro Bastos, nº 

211, Jardim Atlântico, CEP 31710-430 Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado 

pelo senhor LUIS CLAUDIO RODRIGUES FERREIRA, brasileiro, estado civil, presidente 

e editor, RG nº MG-2.880.642 e CPF/MF nº 494.289.006-30, residente e domiciliado a Rua 

Professor Giorgio Schreiber n°72, bairro Mangabeiras, na cidade de Belo Horizonte - MG, 

firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições a seguis expendidas tem justo e 

contratado o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DA 

COLEÇÃO DIGITAL FÓRUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA; 

1.1. A presente contratação tem origem no Processo Administrativo nº 030/2021 e 

Inexigibilidade n° 003/2021-CMS; 

1.2. O item deverá ser adquirido, mediante 01 licença com acesso ilimitado, simultâneo e 

permanente que atenderá a demanda de busca de informação jurídica da Coordenadoria Jurídico 

Legislativa e setores diretamente interessados na utilização do produto; 

1.3. A presente aquisição de assinatura da coleção digital Fórum Jacoby de Direito Público, 

objetiva oferecer atualização e suporte de informações técnico-jurídicas necessários para o 

aprimoramento da qualidade e da eficiência para subsidiar as demandas consultivas e pareceres 

da Coordenadoria Jurídico Legislativa desta Casa. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. A inexigibilidade da licitação está devidamente fundamentada no caput e inciso II do art. 

25 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
3.1. A vigência e execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 

deste contrato. Este instrumento contratual poderá ser prorrogado mediante termo aditivo de 

acordo com o que preconiza a Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo único: Fica resguardada a parte que não tiver interesse na continuidade do 

respectivo Contrato solicitar o seu término antecipadamente, desde que o faça por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvada a conveniência da Administração Pública. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O valor total do Contrato será de R$ 9.568,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito), 

correspondentes ao acesso de 12 meses ao acervo da Coleção digital Forum Jacoby de Direito 

Público. 

4.2. O pagamento deverá ser efetuado feito obedecendo aos procedimentos contábeis da 

administração pública, mediante transferência bancária em Conta Corrente junto ao Banco Itaú 

nº 60010-7 Agência 1403, de titularidade da CONTRATADA, até 5 dias úteis, após o atesto da 

competente Nota Fiscal. 

4.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendencias quanto à 

Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos necessários para ao adimplemento da contratação objeto da presente licitação, 

correrão por conta da rubrica orçamentária constante no orçamento 2021 da Câmara Municipal 

de Santarém, sob a rubrica: 01.031.00012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara. 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 44.90.52.18 – Coleções e Materiais 

Bibliográficos; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 –  DA CONTRATANTE 

i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no instrumento de contrato. 

ii) Observar, durante a vigência do Contrato, o cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a fim de que se mantenham todas as condições que deram origem a este 

Contrato; 

iii) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço, objeto do presente Termo de Referência; 

iv) Comunicar oficialmente à Editora Fórum Ltda quaisquer falhas verificadas ou irregularidade 

constatada no cumprimento de suas obrigações; 



 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001. 

CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ 

CNPJ nº 10.219.202/0001-82 

 

 

 

 

Página 3 

 

v) Efetuar o pagamento devido na forma e no prazo estabelecidos em contrato pela execução 

dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato e deste Termo 

de Referência; 

vi) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, 

proporcionando todas as condições para que possa cumprir suas obrigações na forma e prazos 

estabelecidos; 

vii) Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado em contrato. 

viii) Além do acompanhamento e da fiscalização da execução do contrato, o representante do 

CONTRATANTE poderá, ainda, recusar/suspender o serviço que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, e ainda, notificar 

a CONTRATADA a restabelecer e manter a regularidade contratual, sob as penas da lei; 

II -  DA CONTRATADA: 
i) Fornecer o produto conforme as especificações constantes neste Termo de Referência; 

ii) Providenciar acesso ilimitado, simultâneo e permanente ao conteúdo “Coleção Digital 

Fórum Jacoby de Direito Público”, pelo prazo de vigência do contrato, nos termos e condições 

oferecidos; 

iii) Atualizar e disponibilizar todas as publicações lançadas durante o prazo de vigência da 

presente contatação; 

iv) Acatar as exigências do Termo de Referência, sujeitando-se à fiscalização da 

Contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

v) Indicar endereço eletrônico para o recebimento de notificações e comunicações a 

respeito da execução do contrato; 

vi) Registrar cada solicitação de suporte sob um número de protocolo único, a fim de 

possibilitar ao CONTRATANTE o acompanhamento do atendimento; 

vii) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civil 

ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

viii) Cumprir todas as exigências editalícias e contratuais, executando fielmente os serviços 

solicitados, obedecendo aos prazos e demais termos estabelecidos no Contrato; 

ix) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e atendendo às 

reclamações formuladas. 

x) Sanar problemas como falhas técnicas, erros, instabilidade etc. ocorridos na base digital, 

procedendo a resolução do problema no prazo máximo de 5 (cinco) dias, arcando com todas as 

despesas decorrentes deste processo 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal de Santarém, 

ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações 

previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.  
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. A Câmara Municipal de Santarém se responsabilizará pelo acompanhamento e fiscalização, 

quanto ao cumprimento do presente contrato, através do servidor LEONI JOSÉ BUBOLA 

LIMA, matrícula nº 120544-7, na condição de TITULAR e PAULO EDUARDO 

BORBOREMA DE SOUSA, matrícula nº 120543-9, na condição de SUBSTITUTO. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
9.1. 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 Santarém, com 

renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente 

termo para que produza efeitos legais. 

 

Santarém – PA. 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

CÂMARA MUN. DE SANTARÉM 

Ronan Manuel Liberal Lira Junior 

Vereador - Presidente 

CONTRATANTE 

_______________________________________ 

EDITORA FÓRUM LTDA 

CNPJ 41.769.803/0001-92 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

RONAN MANUEL 
LIBERAL LIRA 
JUNIOR:758416222
34

Assinado de forma digital por 
RONAN MANUEL LIBERAL 
LIRA JUNIOR:75841622234 
Dados: 2021.09.30 11:48:59 
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