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CONTRATO Nº 003/2022 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE SANTARÉM NOVO/PA QUE 

ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM NOVO/PA E A EMPRESA W D 

SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUCAO EIRELI, COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o no 01.864.282/0001-38, com sede na Av. Francisco Martins de Oliveira, nº 

223, Bairro Centro, Santarém Novo/PA, CEP 68720-000, neste ato representado pela Exma. Sra. 

ANALICE DE SOUZA CORREA, Presidente da Câmara Municipal, brasileira, solteira, 

Vereadora, portador da Cédula de Identidade nº 4988891 – 2ª Via – PC/PA e do CPF 844.962.312- 

04, residente e domiciliado na cidade de Santarém Novo/PA, e de outro lado a firma W D 

SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ 

(MF) sob o nº 31.481.043/0001-60, estabelecida à TV QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1962 A, CEP: 

66.035-190, NAZARE-BELÉM, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada por WILLIS GOMES DIAS, brasileiro, solteiro, residente na Trav. Benjamin 

Constant, 724, Apto 901, Reduto, Belém, Pará, CEP 66053-040. RG: 3633664 PC/PA - CPF: 

609.184.542- 04, considerando o resultado da CARTA CONVITE n° 001/2022, conforme consta 

do processo administrativo próprio nº 2022/0202-001-CPL, firmam o presente contrato, obedecidas 

as disposições da lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  



ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

End. Rua Francisco Martins Oliveira, S/Nº Cep. 68.720.000 - Centro – Santarém Novo – PA 
CNPJ: 01.864.282/0001-38 – e-mail: camaradesantaremnovo.pa@gmail.com 

Página 2 de 6 

 

 

 

1.1 – O contrato destina-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTARÉM NOVO/PA; 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

2.1 - O presente contrato tem o valor global de R$ 50.481,82 (CINQUENTA MIL, 

QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) conforme 

proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes. 

2.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias aos serviços executado, após liberação da Nota 

Fiscal pelo setor competente, mediante transferência bancária CONTRATADA: 

2.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

2.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

2.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 

2.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade 

do FGTS e CND do INSS. 

2.6 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

2.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

2.8 - A despesa referente aos serviços objeto da presente licitação será empenhada na dotação 

orçamentária amparadas na CÂMARA MUNCIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA: 

ÓRGÃO. .................01 Câmara Municipal. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo. 

01 031 0001 2.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO, DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal. 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 

4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

Fonte 1500000000 
 

3.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

3.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO 

a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 

simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

3.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada 

pelo adjudicatário. 

3.4 – O contrato terá vigência de 120 (dias) consecutivas a contar da assinatura do contrato, dia 

25 de fevereiro de 2022 até o dia 25 de junho de 2022, podendo ser prorrogado se presentes os 

requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes. 

 
3.5 – O prazo total para a execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados da 

assinatura do contrato, conforme Cronograma Físico-financeiro. 

 
3.6 - O responsável por realizar o gerenciamento da presente contratação será nomeado em portaria 

específica da Câmara Municipal de Santarém Novo/PA o qual terá a atribuição de acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato correlacionado; 

 

4.1 – Do Câmara Municipal de Santarém Novo/PA: 

4.1.1. Atestar na nota fiscal/ fatura a efetiva realização dos serviços de obras de engenharia, objeto 

desta licitação; 
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4.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso; 

4.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

4.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 

competente; 

4.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
 
 

4.2 - Da Empresa Vencedora: 

4.2.1. Realizar os serviços de obras de engenharia, objeto desta licitação nas especificações contidas 

neste edital; 

4.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

serviços realizados; 

4.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 50% (cinquenta) do valor 

contratado; conforme o que determina o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

4.2.5. Realizar os serviços de obras de engenharia do objeto licitado, no preço, prazo e forma 

estipulados na proposta; 

4.2.6. Realizar os serviços de obras de engenharia de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos 

neste edital. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES  

5.1- Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades 

previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado 

na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 



ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

End. Rua Francisco Martins Oliveira, S/Nº Cep. 68.720.000 - Centro – Santarém Novo – PA 
CNPJ: 01.864.282/0001-38 – e-mail: camaradesantaremnovo.pa@gmail.com 

Página 5 de 6 

 

 

 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 

no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida 

a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

5.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

5.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 5.1, caberá recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

5.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, 

que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 

10 (dez) dias úteis. 

5.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 

da Lei 8.666/93. 

 
5.6 – O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento 

Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

5.7 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e 

suas alterações. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES 

 
 
 

 
6.1 - A CONTRATADA somente poderá ceder,  quer  total quer  parcialmente, este contrato, 

mediante prévia e expressa autorização do Município. 
 

 

7.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle 

do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 

 
8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 

Comarca de Santarém Novo/PA, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas 

abaixo em duas vias de igual teor. 

Santarém Novo/PA 25 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
CNPJ 01.864.282/0001-38 

Contratante 
 
 

 
 

W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 
CNPJ 31.481.043/0001-60 

Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS: 

1ª: CPF:    

2ª.: CPF:    

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
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