
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE I'TAI'I'I IT,I"

PREFEITURA MUNICIPAL DE l'tAll r i! t

CONTRATO N" 20190035

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de I ll.i'l l.jl:. al;i,'. :,
MUNICIPAL DE ITAITUBA, CNPJ-MF, N' 05.138.730i 0001-77 'ii'rr('r 'ri,r(lo r. (,1

CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) VALI\IIR (-t l\i.\( I l-'i: ^ - ,

MUNICIPAL, portador do CPF n' 111.000.952-68, residente na Rod. 
-l 

rar rarnlz()r: .! !'tt. -. '
OSMANDO FIGUEIREDO, CPF 160.372.35449, com sede na AV.VI-\l)()) L- \ l:1.:{ J \tr
Santarém-PA, CEP 68040-050, de agora em diante denominada CON-l-Rr\l-. \. i ).\ i . Íri,,'' r'r(l

S(a). JOSE OSMANDO FIGUEIREDO, residente na AV.MENDONÇ/\ t i,lLr,1,i)l).r1: , .

PA, CEP 68040-050, poÍador do(a) CPF 160.372.354-49, têm justo e contÍ3tado o s(,,Liir'rr-i

KoSFà^\
T?tl*.- â

\q!Ée,/

ri t 'REFEITURA
or r diante de

I \ I{ PREFEI IO
L .)LtIo lado IOSE
., .+lI-B, FÁTINÍ,A,
:,. cscntado pelo(a )

/i Íi,í4, Santarúrn-

tLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.I - PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR
PROCURADORIA GERAL DO MLNICIPIO, JUNTO AOS

IA .IIJRIDI('z\
ORGAOS E.I'

MUNICIPIO DE SANTAREM/PA E OUTROS MUNICÍCIPIOS DO EST
I : :)l \DO:i \l)

P ARA

,:i. i d: jurili. i.

r'. r 1.- empenhr,i c

ot REP rl.\,1ÁO DESTA

ITEU DESCRTÇÃO/ESPÊC1 EICAÇÔÉS

SÉRVIÇO DÊ CONSULTORIÀ JURIDICÀ ONIDÀDE
PRESTÀçÀO D' S'RVIçOS DE CONSUI1OR1À JURIDICÀI COU
RIPRESENTÀÇÀO DÊSTÀ
PROCURÀDORIÀ GERÀI DO I{T]NICIPIO,
JUNTo Àos óRGÃos EsrÀDtrÀ! É r'EDEÂÀL

sÀNTÀRir{/pÀ E ourRos suNrcÍcrPlos Do

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUN NTAÇÀO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no aÍ. 25, inciso Il, c/c o art. 13. inciso Í

1993, e suas posteriores alterações, e CERTAME INEXIGIBILIDADE N" (10

CLÁUSULA TERCEIRA
CONTRATADA

DOS ENCARGOS, OBRIG.{(IOIS l- 'L!,i':i\ : . -iD.\)ES !l \.

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições eprazos cstrhele,.;,.1 j nc:r-' 
"r ' .:orrraual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados no pati.: rônio il.'' i I ','l IL \I'ANTE i;u a

terceiros, quando no desempeúo de suas atividades pro{issionais, objeto deste cont-r i!:

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MLINICIPAL i)t: l'l ,'lit,l:;i
respectivas notas fi scais/faturas concernentes ao objeto contratual:

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decolrcnte.la <rt:.1..ri, di:' ',:, - .'p:ciairúrr,r(
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal uti:jzr,dr oiri.i ir i..)!|j.....{ i ',r'r)si

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA A\Í]\o.',(J GI) ii:i ',

\



Estâdo do Pará
GOVERNO MUNICIPAL Df I1'AITT-] I},{.
PREFEITURA MUNICIPÂL DE Il"{il'I it.1

_ll^!t ,.., 'ii,:ils, t0(lilt ],

pela ( ontrij:,r!rte;

af',-i5F;,
/. -:
r irtr. *'

3.5. Manter, durante roda a execuçào do contrato, em compatibilidatle ci,t:i :s
condições de habilitação e qualificaçào exigtdas na assinatura deste Contrat!r.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades ap.nr:rc.:

] 1 t.^.r-,y ll mesmas condições contratuais os acréscimos e suprussõcs
Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA. DAs RESPoNSABILIDADES Do CONTRA,í/\I\I E

4-1.. A Contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as cc;ndiçc.,es irccc;
obrigações decorrentes do Termo contratual, consoante estabelece a Lei no g.(rÁo ,,l

Y4.2. 
Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada cr:nr a
diligenciando nos casos que exigem providênciâs corretivas:

4.4. Proüdenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas frscaisrr,aturrr
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em
de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃ

5.1 - Constituem motivo para a con tratual os constantes dos erijg(r_{ 
.r, 

. ':

-er solicitada a qualquer
comunicação por escrito.

lo CONTRATANTE, com anrecedêncú inín in.ra

: -r l]lef:,
;t'tirrr .

.ji,;1:to contratual,

'!,1

tinguind,r-sr

ct0r

evetclt'{)irr04

rl

r.) r!' .: r . .rr (.r'9-1, e poilcrá
r)i, :r , treis, medií1ltc

CLÁUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

T l Em caso- de inexecução total ou parcial do contrato, bem como cie oco: rÉr.. i, J,- rira",. i,r ,rrdo objeto deste contrato, submetér-se-á u coNrúiÀoÀ, senrio-rht .!írirrrr l.ir p!-.r. ipenalidades:

- Advertência;
- Müta;
- Suspensâo temporária de participações em licitações prornovicrs cirrri i, . Í)Nr.ri,.,ide contratar com o mesmo..por prazo nâo superior a 02 (doi;;;;;r;- Declaração de inidoneidade pu.â li"itu, 

"r;;;;;;;", :r Ac,nin isr;.rqr.r. pii!:iie:.. .

I i( it( o na eXeutçàO
ieia âS Seguintes

'iTL, impedimento

.;rr.l to perdurarern

Fevereiro d

ROD. TRASAMÁZONICA C/ IO'RUA ANEXO ,,í) GI\ \5í(. '.I i '
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Estado do Pará
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PREFEITURA MUNICIPAL DE I'I'.{I TT 8 1

os motivos da punição, ou até que seja pÍomovida a reabilitação, perante a própria ü.r , ii(1i(l! r ür [, rc,)'J penalidadc

7.2. A multa prevista acima será a seguinte

- Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua ,1f,o r, i l.zr,i r'r,, . r't tr!( runprimento rle

alguma das cláusulas contratuaisl

flà.r
\e!se,/

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumul.rtii':r'lcr, r irri:r,iLri l::

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

'.5. O pagamento da muka não eximirá a CONTRATADA de corrig,r rr: ir. ulrri'rrl-,.1, r

penalroaoe;

tütcsa pre\44 (io

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Municipio. r:,' praztr tli l)' ,.inrro) dias úteis a

conEr da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso. dcscont.: la cir'; i.ilt, . s l,or ocasiâu i.io

pagamento, se julgar conveniente;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escriio. Cc q r.::quer 1, !.r':rri:!ii.oe constatada
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabívcis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstânciar .:,rr,rc' 'i3r: , i:; l ;rrlas sô s:rirr
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente compio\'ávris. ri rr.'.:ir; -i:: :'.r . .. r ..' j i.)ípetente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo mráximo de 05 (cinco) ,lirL: .jr-' rt. .r . r qu. 1,, .: .rplicadns.

lr' (.Cram CaUSa a

go rir) i::a:zo de até trinta

CLAUSULA OITAVA. DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de RS 84.000,00 (oitenta e quarro r;i r':urs i

prestados no período respectivo, segundo as aulorizações expedidas pelora)
ITAITUBA e de conformidade com as notas fiscais/fahrras e/ou recibos der.id;rmc
observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitiJa.

-Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não dccorri'
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira,
desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias
atraso

CLÁUSULA NoNA - DA DoTAÇÁo oRÇA

9.1 - As despesas contratuais conta da verba do orçanre:r

dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obngaçà:r, .:a pr, iça rir.., ,,:'. içr,s efetivamente
lrF
,1.

.: . ii.l('lPAi la,
rd:. p

ll,t,, rr :.

tor
atada,

plicaçiio

cnle.

l

. r -errl,

cada mês de

li . i ,ti iili(i0 pefttilr.:iLt
:lr! . .: ::,::sário.

orçamentária Exercicio 2019 Ati 02.041220036.2.002 Manutençiro rirr
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor d.) l,l:, ii
aos demais exercícios a ser empeúado opoúunamente, à conta dos respectl!o:r .,r.

CLÁUSULA DECIMA. DAS ATTf,RAÇOES C0NTRATUAIS

.)Í

atras{).

ROD. TRÁSAMAZONICA C/ 1O'RUA À\EXO \O GI]\ {SIo 
"í 

i .



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TIAITI í},\
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAiTi' B,\ B§.--

l0.l - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aÍtijo 6-r di.:.er r.'31,i': ).i dcsde que haja

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das C.-r'iLla. ll ,lrÍic:rti''r

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FOITII,\I,II 1'D}-:i

l1.l - Este Contrato encontra-se subordinado
junho de 1993 e suas posteriores alterações, e

contratos e disposições de direito privado.

a legislaÇão específi
em casos omissos

I1.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ITAITUBA, como o

caso não sejam dirimidas amigavelmente.

consubstant iada nrr l-ci n" 8 666. de 2l de
preceitos ri, c.iircir.r l-'ut,r!-('. 'eorta geral de

t t (lallr-: ,:

I .3 - Para firmeza
-02 1duasl vias de i

testemunhas abaixo

e como prova de haverem as paÍes,
gual teor, o qual, depois de lido

ITAIT

z de dir

ustado e c

,ir l(

IPAL DE iTAITi., tsA

8.73010001-7i
TANTE

lavrirdo : !)ri:s,lnte termo, em
,Irlf:ieSai- las

PREFEITURA MUN
CNPJ(MF) 0s.

C

FIGUEIREDO
.354-49

CONTRATADO(A)

2

ROD. TRASAMAZONICA C/ l0'RUA ANIXO iO GI\ \51{, !'.1 '

Testemunhas:

l.
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