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ANEXO XII 

CONTRATO Nº …..../2022 - PMVN 

“ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO 

DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, E A EMPRESA …..........................” 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, pessoa jurídica de 

direito público inscrita no CNPJ n
o
 05.351.606/0001-95, com sede nesta cidade à Rua José 

Augusto Correa, s/n- Centro - CEP: 68.780.000, neste ato representada por seu Titular Sr. 

XXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado 

nesta cidade, CEP: 68.780.000, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa 

…................., com CNPJ nº ….........., com sede na …............., CEP: …......, tel /fax: (...) …........, 

e-mail: ….................., neste ato representada pelo Sr. …....................., portador da Carteira de 

Identidade nº ….......... e CPF nº ….........., doravante denominada CONTRATADA, celebram o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente da TOMADA DE PREÇOS 2/2022-

xxx-PMVN, tudo de conformidade com Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei 

n.º 8.883, de 08.06.94, e a Decreto nº 9.412, de 18 de junho DE 2018, Aplicando-se, 

subsidiariamente a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Lei Complementar nº 

147 agosto de 2017 e Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e as 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

2.5. Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo Simplificado para 
preenchimento de vagas para a Guarda Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, que envolverá as 
atividades, conforme especificações abaixo: 
 
2.5.1) Elaboração de regulamento do Processo Seletivo Simplificado; 
2.5.2) Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo; 
2.5.3) Elaboração de Editais; 
2.5.4) Treinamento para a equipe de inscrição; 
2.5.5) Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização;  
2.5.6) Elaboração de provas objetivas/teóricas; 
2.5.7) Aplicação das provas objetivas;  
2.5.8) Correção de provas objetivas;  
2.5.9) Apresentação do resultado; 
2.5.10) Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre o 
resultado; 
2.5.11) Apresentação de relatório geral sobre o Processo Seletivo;  
2.5.12) Apresentação do resultado para a homologação; 
2.5.13) Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento; de candidatos 
aprovados durante o prazo de validade do Processo Seletivo. 
2.5.14)  Estimativa de participantes: 3.000 (três mil) candidatos. 
2.6. A formalização do preço de referência dos serviços, teve como base pesquisa 
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simples de mercado e preços praticados na administração pública. 
2.7. A prestação dos serviços será para preenchimento dos cargos, conforme segue: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA 

CARGOS CARGA HORÁRIA VAGAS 
Nível de 

Escolaridadee 
TOTAL 

GUARDA MUNICIPAL 40h 16 Médio 

Completo 

16 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1.O valor global estimado do presente contrato é de: R$ XXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2 Os serviços contratados serão pagos da seguinte forma: 

a) Primeira parcela de 50% (cinqüenta por cento) no término das inscrições; 

b) Segunda parcela de 50% (cinquenta por cento) na entrega do resultado. 

2.3 Os pagamentos serão realizados por ordem bancária ou depósito bancário; 

2.4 O valor fixado neste contrato não sofrerá reajuste durante a sua execução, respeitando-se o 

disposto no subitem abaixo; 

2.5 Caso os pagamentos não sejam efetuados no prazo previsto por culpa da contratante, o valor 

da parcela será atualizado monetariamente a partir daquela data até a do efetivo pagamento 

peloíndice divulgado pelo INPC/IBGE – Índice nacional de Preços ao Consumidor, praticado 

durante o período da inadimplência. 

 

2.2.As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da seguinte 

classificação orçamentária, consignada no orçamento dao Municipio de Vigia de Nazaré/Pa de 

Vigia de Nazaré Pará, conforme quadro abaixo: 

 

Unidade 0619 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Unidade Orçamentária xxxxxxxxxxxxxxx 

Código da Ação xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Descrição da Ação xxxxxxxxxxxxxxxx 

Natureza da Despesa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fonte de Recurso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Disponibilidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados, rigorosamente de 

acordo com as disposições previstas no edital de licitação e no contrato, obedecendo 

integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município; 

3.3. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do 

Município de Vigia de Nazaré - Pa, Estatutos vigentes e demais normas jurídicas municipais. 

3.4. Elaborar o Edital do Processo Seletivo Simplificado e demais documentos necessários à 

execução integral do objeto, tais como: comunicados, formulários e instruções, os quais deverão 

ser submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal; 

3.5. Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a emissão de ordem de serviço, nas 

condições e prazos estipulados neste edital. 

3.6. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal quanto aos procedimentos 

a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas. 

3.7. Arcar com todas as despesas inerentes a realização do Processo Seletivo Simplificado, 

tais como: Impressão de provas e gabaritos, pagamentos dos fiscais de sala e coordenadores de 

provas, dentre outros estabelecidos neste Termo de Referencia. 

3.8. Prestar pronto atendimento a candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do processo 

seletivo, tornando disponíveis, para tanto, pessoal, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), 

internet, correspondência e outros. 

3.9. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo seletivo, responsabilizando-se pela 

divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam 

a sua realização. 

3.10. Responsabilizar-se por todas as despesas com locomoção, alimentação, estadias, não 

sendo admitidos quaisquer outros custos adicionais. 

3.11. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e solidariedade do 

Município, profissionais capacitados e habilitados para execução dos serviços, cabendo-lhe 

efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros não mencionados no contrato em anexo, em 

decorrência da sua condição empregadora. 

3.12. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, com pessoal próprio adequado, 

devidamente capacitado e habilitado para todos os níveis dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

3.13. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura 

Municipal de Vigia de Nazaré - Pa. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a 

Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 

responsabilidades legais e contratuais assumidas. 

3.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 

trabalho com seus empregados, em virtude da execução do contrato, ainda que ocorridos em 

dependências da Prefeitura. 

3.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante. 
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3.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será 

exercida por esta Prefeitura; 

3.17. Respeitar  e  fazer  cumprir  a  legislação  de  segurança  e  saúde  no 

3.18. trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes, inclusive as de prevenção 

do novo coronavirus (Covid19). 

3.19. Respeitar a legislação vigente para cada tipo de serviço a ser executado. 

3.20. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, 

de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 

3.21. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

3.22. Manter a PREFEITURA informada de todos os detalhes dos serviços em execução, bem 

como de quaisquer irregularidades que possam colocar em risco a continuidade do trabalho. 

3.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.24. Aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as 

partes; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATANTE 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados, rigorosamente de 
acordo com as disposições previstas no edital de licitação e no contrato, obedecendo 
integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município; 
4.1.1. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do 
Município de Vigia de Nazaré - Pa, Estatutos vigentes e demais normas jurídicas municipais. 
4.2. Elaborar o Edital do Processo Seletivo Simplificado e demais documentos necessários à 
execução integral do objeto, tais como: comunicados, formulários e instruções, os quais 
deverão ser submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal; 
4.3. Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a emissão de ordem de serviço, 
nas condições e prazos estipulados neste edital. 
4.4. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal quanto aos 
procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas. 
4.5. Arcar com todas as despesas inerentes a realização do Processo Seletivo Simplificado, 
tais como: Impressão de provas e gabaritos, pagamentos dos fiscais de sala e coordenadores 
de provas, dentre outros estabelecidos neste Termo de Referencia. 
4.6. Prestar pronto atendimento a candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do processo 
seletivo, tornando disponíveis, para tanto, pessoal, linha telefônica, correio eletrônico (e-
mail), internet, correspondência e outros. 
4.7. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo seletivo, responsabilizando-se pela 
divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
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4.8. Responsabilizar-se por todas as despesas com locomoção, alimentação, estadias, não 
sendo admitidos quaisquer outros custos adicionais. 
4.9. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e solidariedade 
do Município, profissionais capacitados e habilitados para execução dos serviços, cabendo-
lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros não mencionados no contrato em anexo, em 
decorrência da sua condição empregadora. 
4.10. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, com pessoal próprio adequado, 
devidamente capacitado e habilitado para todos os níveis dos trabalhos a serem desenvolvidos. 
4.11. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré - Pa. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a 
Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 
responsabilidades legais e contratuais assumidas. 
4.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do contrato, ainda que ocorridos em 
dependências da Prefeitura. 
4.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da 
Contratante. 
4.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será 
exercida por esta Prefeitura; 
4.15. Respeitar  e  fazer  cumprir  a  legislação  de  segurança  e  saúde  no 
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes, inclusive as de prevenção do novo 
coronavirus (Covid19). 
4.16. Respeitar a legislação vigente para cada tipo de serviço a ser executado. 
4.17. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 
4.18. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
4.19. Manter a PREFEITURA informada de todos os detalhes dos serviços em execução, 
bem como de quaisquer irregularidades que possam colocar em risco a continuidade do 
trabalho. 
4.20. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.21. Aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 
acordo entre as partes; 
4.22. Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo à Comissão 
Executiva do Processo De Seleção Simplificada Complementar, no prazo de até 10 (dez) dias 
após a assinatura do contrato. 
4.23. Correção e reenvio do edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após retorno da 
Comissão Executiva do Processo De Seleção Simplificada, em caso de desconformidades 
apontadas pela Comissão, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
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4.24. Elaboração do programa do Processo De Seleção Simplificada, da definição dos prazos, 
conteúdos programáticos e/ou bibliografias, por função pública, em conjunto com a Comissão 
Executiva do Processo De Seleção Simplificada. 
4.25. Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita, o peso que será atribuído a 
cada questão, a média mínima, por disciplina, para classificação e os critérios de eliminação 
sumária dos candidatos, em conjunto com a Comissão Executiva do Processo De Seleção 
Simplificada. 
4.26. Regulamentação da forma de inscrição, valores das inscrições das exigências nos dias de 
aplicação de provas e cursos (horário de início, duração, tolerância para atrasos, documentação a 
ser apresentada, etc.), da aplicação das provas escritas, do teste de aptidão física, da interposição 
de recursos e demais dados necessários ao esclarecimento dos candidatos quanto às regras do 
certame. 
4.27. Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsável pela aplicação e 
fiscalização do Processo Seletivo. 
4.28. Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo: 
4.28.1. Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo de ficha de 
inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos solicitem condições 
especiais para realizar as provas. 
4.28.2. Disponibilização das inscrições em site próprio, desde o preenchimento do formulário até 
a geração do boleto para pagamento da taxa de inscrição em conta própria do Município de 
Santana do Araguaia-Pá criada exclusiva para o processo seletivo, sendo certo que a contratante 
deverá disponibilizar local para inscrições presenciais dos candidatos que não conseguirem fazê-
la pela internet. Todavia, o pessoal e os materiais necessários para a realização das inscrições 
presenciais serão de responsabilidade da Contratada. 
4.28.3. Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrições. 
4.29. Emissão e entrega, para a Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo, de relatório 
contendo, em ordem alfabética, o nome, função e número da inscrição, bem como as inscrições 
indeferidas, mediante fundamentação do(s) motivo(s) do indeferimento, até 5 (cinco) dias antes 
da realização das provas objetivas. 
4.30. Elaboração de questões inéditas de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específicos. 
4.31. Manutenção e garantia do sigilo quanto às questões da prova, bem como do gabarito 
oficial. 
4.32. Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação com o devido 
lacre garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca examinadora responsável pela 
correção das mesmas e posteriormente até à transferência dos documentos ao Município (para 
arquivo). 
4.33. Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio necessários para 
aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional ao número de candidatos. 
4.34. Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação no ato da 
inscrição. 
4.35. Desindentificação dos candidatos nos cartões de resposta, independente do meio utilizado 
para correção dos mesmos (manual ou óptico). 
4.36. Confecção e consequente fornecimento de apenas 1 (um) cartão de resposta por 
candidato. 
4.37. Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou relatórios de notas 
de todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para publicação. 
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4.38. Deverão ser classificados para as etapas seguintes (teste de aptidão física) o quantitativo 
de candidatos correspondente ao número de vagas  divulgado para a função pública multiplicado 
por três, obedecendo-se a ordem de classificação.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

5.1.Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o 
objeto adjudicado dentro das especificações. 

5.2.Fornecer a Contratada a documentação e os dados necessários à execução dos serviços 
contratados, bem como lhe prestar verbalmente ou por escrito informações específicas que 
visem a esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços. 

5.3.Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria; 
5.4.Responsabilizar-se por todas as despesas com divulgação na imprensa oficial, local e 

regional, com objetivo de dar publicidade do processo seletivo. 
5.5.Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, devidamente limpos e 

organizados, seguindo as orientações da Contratada; 
5.6.Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções 

verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam  mal 
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços 
por conta da Contratada; 

5.7.Expedir as ordens de serviços. 
5.8.Aprovar a redação e o conteúdo do edital; 
5.9.Designar servidores para compor a Comissão Fiscalizadora do Processo De Seleção 

Simplificada. 
5.10. Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa 

contratada. 
5.11. O prazo de execução do presente contrato é de 90 (novemta) dias corridos, contados da 

sua assinatura, prazo esse que iniciará após a assinatura da Ordem de Serviço. 
5.12. O contrato a ser firmado, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse da Administração e 
nos termos da Lei nº. 8.666/1993, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 
6.1.. O tipo de licitação adotada para a execução dos serviços é a de MENOR PREÇO 

GLOBAL, de acordo com o disposto no Art. 45, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  
6.2.Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta deste processo 

provirão dos valores arrecadados através das cobranças das taxas de inscrição do Processo 
Seletivo Simplificado:  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas no 

Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame; 
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7.1.1.  São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

                             Ocorrências   Sanções Administrativas que poderão ser          

aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 

Edital. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com ao 

Municipio de Vigia de Nazaré/Pa até 02 (dois) 

anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

II. Fazer Declaração Falsa. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

III.  Apresentar documentação falsa. - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

IV.  Comportar-se de modo inidôneo. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 
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cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

V. Cometer fraude fiscal  - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do 

lance. 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VII.  Não assinar o contrato ou não retirar a 

nota de empenho, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo 

estabelecido ou atrasar a execução de obra ou 

serviço. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 
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- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

X. Substituir o objeto fora do prazo 

estabelecido 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em Lei e no Edital da 

Licitação, em que não se comine outra 

penalidade  

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;   

- Descredenciamento do SICAF 

XII. Inexecução parcial do contrato. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 
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cento) do valor total do Contrato 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

XIII. Inexecução total. - Advertência; 

- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Vigia de 

Nazaré/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 

7.2. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XII e XIII do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 

cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

7.2.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados 

à Procuradoria Geral do Município de Vigia de Nazaré-PA para providências cabíveis.  

7.3. DA MULTA 

7.3.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor 

do contrato, o ÓRGÃO poderá proceder à rescisão unilateral do mesmo, hipótese em que a 

empresa fornecedora dos serviços também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste 

Projeto Básico. 

7.3.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO 

ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 

aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.  

7.3.3. A defesa do interessado no respectivo processo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e serem 

arroladas até 03 (três) testemunhas.  

7.3.4. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que 

deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.  

7.3.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pelo ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior.  
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7.3.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 

Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.  

7.4. As sanções estabelecidas, neste Edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 

7.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou 

a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - CASOS DE RESCISÃO 

8.1 A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra 

com antecedência de 30 (trinta) dias, poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. 8.666/93; 

c) Judicial – nos termos da legislação processual; 

8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 

prevista no Artigo 77 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na 

forma do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos 

do § 2°, inciso II do mesmo artigo; 

9.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão 

dos respectivos limites de fornecimento do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Ao Municipio de Vigia de Nazaré/Pa de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal 

de Infra Estrutura – SEINFRA - PMVN designará, por meio de Portaria, o(a) servidor(a), que 

irá proceder a fiscalização do objeto contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

10.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

10.3. O servidor designado será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na 

execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos 

serviços. 

10.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 

também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 
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10.5. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no 

Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

11.1. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo, 

fixado no Projeto Básiso. 

11.2. Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 07 horas às 17 horas, de segunda a 

sábado. 

11.3. Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor não poderão ser 

executados nos horários que inviabilizar aulas nas escolas públicas e privadas, cultos de toda 

ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, não prejudicar a 

comunidade, nem provocar incômodos para a vizinhança. 

11.4. Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por necessidade 

da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional. 

11.5. Quaisquer serviços a serem realizados que levem a inevitável bloqueio de vias públicas 

deve ser acordado com a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, e seguir as normas de 

sinalização e segurança, cingindo-se ao estritamente necessário para manter a segurança de 

pessoas, bens públicos e privados, e do próprio empreendimento. 

11.6. A contratada deverá encaminhar a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro 

do contrato de execução da obra, bem como as Anotações das Responsabilidades Técnicas de 

execução da obra na entidade profissional competente. 

11.7. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diário de Obras, 

onde serão relatadas e anotadas as principais ocorrências, menção aos seus funcionários locados, 

equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a evolução do 

empreendimento. 

11.8. Por ocasião da medição da obra para fins de pagamento pelos serviços executados, cópia 

do Livro Diário de Obras deverá ser acostada ao termo de mediação e nota fiscal 

correspondentes. 

11.9. Todas as medições se farão obrigatoriamente acompanhar por relatório fotográfico, que 

demonstrem as partes físicas internas e externas, panorâmicas e em detalhes, de forma a permitir 

a visualização do efetivo estágio da obra, justificando o respectivo desembolso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 
 

12.1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta tomada de preços, nos termos 

do art. 72 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia e 

expressa da Administração Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de 

notória especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso. 
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12.3. A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo 

Município, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser apresentada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos. 

12.4. Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos nesta Licitação, especialmente quanto à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e qualificação técnica. 

12.5. À CONTRATADA caberá a fiscalização da regularidade trabalhista em relação ao 

serviço subcontratado. 

12.6. A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer 

responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o Município de 

Vigia de Nazaré/Pa, pela parte subcontratada. 

12.7. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou 

obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DA RESCISÃO 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese prevista no artigo 77, 78,79 e 80 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1. O presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União fundamentado no Art. 61da 

lei, parágrafo único da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1. As questões decorrentes deste instrumento que não poderem ser dirimidas 

administrativamente deverão ser processadas e julgadas no Foro Comarca de Vigia de Nazaré e, 

se houver utilização de Recurso Federal, será competente para o julgamento do litígio o foro de 

uma das varas federais da Secção Judiciária do Pará. 

 

 “E por estarem justos e contratados, firmam o Ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de 2 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos seus efeitos  legais 

pretendidos”. 

 

 

 

 

Vigia de Nazaré, _____________________ 

 

__________________________                                             _______________________ 

MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ                      Contratada                                              

 

TESTEMUNHAS:       
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Nome:    __________________                               Nome:    ___________________ 

 

CPF nº.\  _________________                                 CPF nº.  _______ 

CPF nº  ______________                                       CPF nº  _________________ 
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