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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ - PARÁ E A 

PESSOA JURÍDICA XXXXXXXXXXXXXX.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, situada à Rua Cristovão Colombo, s/nº, Centro, Ipixuna do 

pará, Estado do Pará – CEP. Xx.xxx-000, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxx, neste ato representada por sua titular, 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, com endereço residencial à xxxxxx, S/n, Centro, nesta cidade 

de Ipixuna do pará, estado dp Pará, portadora da cédula de identidade n.º xxxxx, SSP-PA, CPF/MF N.º xxxxxx, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente CONTRATANTE, do outro 

lado, a Empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua .........................., CEP .............., 

inscrita no CNPJ/MF sob N.º....................., representada neste ato pelo seu titular o(a) Sr.(ª) .............................., sócio 

presidente, portador da cédula de identidade n.º .............., SSP-PA, CPF N.º .................., residente e domiciliada à 

Rua ..................., adiante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o 

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º xxx/2021, e que se regerá pelo 

disposto na Lei Federal n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a 

seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

01 Contratação de empresa especializada para execução de serviços, em caráter contínuo, de limpeza de vias 

públicas, coleta de lixo, serviços de varrição, serviços de manutenção de área verde, compreendendo a sede 

do município e distritos, com utilização de veículos/máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e 

disponibilização de mão de obra, respeitado o demonstrativo de quantitativos e custos unitários, as 

especificações técnicas e demais normas de execução, conforme especificações no termo de referência.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO  

02 O Regime de Execução do presente Contrato é execução imediata, ao qual deverão ser fornecidos de forma 

contínua, conforme ordem de requisição, contados a partir da data da solicitação feita pela Secretaria 

requisitante ou Emissão da Nota de Empenho, nas condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

 

§1º - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Ipixuna do pará, Pará, através da 

Secretaria Municipal de Obras, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.  

 

§2º - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em desacordo com as especificações 

constantes deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

03 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 

seguir especificada: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO  

04 Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
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a importância total de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), deste termo.  

§1º - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

§2º - Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado deverão ser tão 

somente estes, após os serviços efetivamente prestados.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

05 Os valores estipulados na Cláusula Quarta poderão ser reajustados na mesma proporção e índice utilizado 

pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantindo o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato, e das normas gerais de licitações e contratos administrativos.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

06 O prazo para pagamento da contratada é até 30 (trinta) dias, após o início do mês subseqüente ao vencido a 

realização dos serviços.  

 

§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será 

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será 

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

07 A vigência deste contrato inicia dia XX/XX/XXXX com término pré-estabelecido para o dia XX/XX/XXXX, 

perfazendo um prazo de XX (XXXXXXXXXXXX), podendo ser prorrogado desde que observadas às 

disposições do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 

Referência e em sua proposta;  

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;  

c) manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  

d) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão 

de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;  

e) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade 

com as normas e determinações em vigor;  

f) disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

g) apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados 

à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;  

h) apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos 
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empregados alocados;  

i) substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a 

serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  

j) responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;  

k) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;  

l) efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário 

na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;  

m) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

n) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 

ou na minuta de contrato;  

o) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993.  

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

09 O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal a obriga-se a:  

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 

determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;  

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos de sua proposta;  

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção;  

e) não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade 

de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 

observado o limite da legislação trabalhista;  

f) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;  

g) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

h) não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

h.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou 

responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário;  

h.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;  

h.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado;  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  

10 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o 
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Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo.  

§1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ipixuna do pará - Pará e multa, de acordo com a gravidade 

da infração. 

 

§2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:  

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;  

b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao 

trigésimo.  

 

§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, realizado com atraso, ou de 

outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo.  

§4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado 

da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO  

11 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

prevista na Lei n.º 8.666/1993.  

 

§1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei n.º 8.666/1993.  

 

§2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, não cabe ao Contratado 

direito a qualquer indenização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO  

a) Será convocado um representante pela Prefeitura de Ipixuna do pará que exercerá a fiscalização do objeto 

licitado, registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à(s) licitante(s) vencedora(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  

b) Fica assegurado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o direito de, a seu, exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a prestação dos serviços 

pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos 

julgados necessários ao fornecimento dos serviços.  

c) A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo Servidor Sr (o). xxxx, o qual em conjunto ou 

individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução do Contrato. 

 

§ 1º. Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA.  

§ 2º. No desempenho de suas atividades é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução 

do presente ajuste em todos os termos e condições.  

§ 3º. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lei e as 

disposições do presente Contrato.  

 

d) O Contratante, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.  

e) Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas 
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pela Adjudicatária, sem ônus para o CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES  

13. É vedado ao Contratado:  

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos 

previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES  

14. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 1993.  

 

§1º - A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

§2º - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO  

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em conformidade com a Lei n.º 

8.666/1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Ipixuna do pará - Pará, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, para um 

só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas 

testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que 

ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.  

 

Ipixuna do pará, .... de .............. de ............  

 

_________________________________________  

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CONTRATANTE  

 

REPRESENTANTE P/ EMPRESA 

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS:  

1) _________________________________ CPF N.º  

2) _________________________________ CPF N.º 

 


