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CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 – CPL/PMCA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017 - SEMAD/PMCA 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACHOEIRA DO ARARÍ - PA E A 

EMPRESA H W BRASIL SERVIÇO E 

CONSULTORIA EIRELI – EPP, 

CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPALDE CACHOEIRA DO ARARÍ - PA, pessoa jurídica de 

Direito Público Interno, sito à Rua Coronel Guilherme Feio, s/nº - CEP: 68.840-000 – 

Cachoeira do Arari, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 04.884.482/0001-40, 

devidamente representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JAIME DA 

SILVA BARBOSA, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do CPF/MF nº 055.765.872-

72, residente e domiciliado nesta cidade de Cachoeira do Arari, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE, e H W BRASIL SERVIÇO E CONSULTORIA 

EIRELI – EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 

17.253.016/0001-09 com sede sito à com sede sito à Rua Jardim Anabiju, nº 35, térreo, 

bairro: Castanheira, CEP:66.645-080, na cidade de Belém, Estado do Pará, por seu 

representante legal, ADOLFO FROZ ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, residente 

e domiciliado no Município de Belém, Estado do Pará, portador do CPF/MF nº 

937.968.202-63 e da cédula de identidade nº 5120718 PC/PA, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e 

reciprocamente aceitas o que segue: 

 

 

CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO: 

1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 – CPL/PMCA. 
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CLÁUSULA II – DA LEGISLAÇÃO: 

2.1. As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do artigo 54, 

parágrafos 1º e 2º e art. 55, incisos I a XIII da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 

 

CLÁUSULA III - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO PARA A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE 

INTERESSE DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARÍ – PA, TAIS COMO 

AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS 

CONGÊNERES, JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAS: DA UNIÃO, ESTADO DO 

PARÁ E GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, conforme especificações, 

quantitativos e valores dispostos em relação anexa (ANEXO I) a este Contrato e consoante 

o procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 – CPL/PMCA.  

 

CLÁUSULA IV - REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços serão prestados imediatamente à CONTRATANTE pela 

CONTRATADA a partir da emissão de Ordem de Serviço/Nota de Empenho  

4.2. As matérias deverão ser publicadas com, no mínimo, 2 (duas) colunas de largura, fonte 

com tamanho mínimo igual a 8, e altura variável conforme o tamanho do texto, podendo, 

no entanto, conforme a necessidade do contratante, ser solicitada publicação com tamanho 

superior ao padrão. 

4.3. As publicações serão efetuadas somente nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira. 

4.4. A publicação do material remetido deverá ser efetuada no dia útil posterior à data da 

solicitação de publicação da mesma, que ocorrerá por envio de e-mail, respeitado o horário 

de fechamento da edição do veículo/jornal que deverá ser informada pela contratada. 

4.5. A matéria deverá ser, após diagramada e orçada, enviada ao Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari – PA através de e-mail para fins de aprovação 

e/ou confirmação, e autorização da publicação da mesma. 

4.6. O material publicado com incorreções de responsabilidade da contratada deverá ser 

republicado às suas expensas no dia útil posterior à data da comunicação da incorreção, a 

qual ocorrerá através de e-mail. 

4.7. Não será admitido em hipótese alguma publicação de matéria em data posterior à 

solicitada pelo contratante, salvo o disposto no subitem anterior. 

4.8. Os serviços serão recebidos na data da publicação, após a verificação da conformidade 

da matéria publicada com a matéria enviada anteriormente à contratada. 
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4.9. Correrão por conta da CONTRATADA, os custos de todos os materiais e serviços 

necessários ao atendimento do objeto do presente contrato, bem como os impostos, taxas e 

outras despesas de qualquer natureza, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 

presente instrumento. 

4.10. Durante a execução dos serviços, objeto deste Contrato, a qualidade e especificações 

dos mesmos será verificada através do responsável pelo recebimento, que após análise 

poderá solicitar alterações, correções e adequações que se fizerem necessárias, conforme 

determina o Código de Defesa do Consumidor.  

 

CLÁUSULA V - DO PREÇO 

5.1. Pela execução deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme lista de especificações e 

preço anexa a este Contrato – ANEXO I. 

5.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos decorrentes do presente Contrato, serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado mensalmente, em até o 30 (Trinta) dias, de uma única vez 

ou a critério da CONTRATANTE, de acordo com o boletim de fornecimento emitido pela 

fiscalização do Contrato, a contar da data da emissão da Nota de Empenho e entrega da 

Nota Fiscal.  

6.2. Cada fatura deverá mencionar o nº deste Contrato e o Nº da Nota de Empenho. 

6.3. A fatura deverá ser atestada pelo Fiscal do Contrato. 

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 

de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VII – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 

7.1. O preço global será objeto de reajustamento, de acordo com nova sistemática 

determinada pelo Governo Federal, sendo obrigatória a apresentação, por parte da 

CONTRATADA, da documentação que comprove a origem do reajuste pleiteado, sem o 

necessário Termo Aditivo, conforme § 8º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto oriundo do procedimento licitatório 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL/PMCA, correrão por conta da 

CONTRATANTE, alocado conforme descrição:  
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Prefeitura Municipal 

UO 02 Secretaria Municipal de Administração 

Dotação: 04.122.0002.2.008 – Manut. da Sec. Mun. De Administração. 

Elem. Despesa – 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1.  DA CONTRATANTE: 

9.1.1. Acompanhar e supervisionar a execução do objeto deste Contrato, atrravés do Fiscal 

do Contrato a ser designado pela Administração, denunciando quaisquer irregularidades 

constatadas. 

9.1.2. Efetuar o pagamento conforme o acordado e previsto na Cláusula VI deste 

instrumento. 

9.1.3. Efetuar, em dia, o pagamento à CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

prestados. 

 

9.2. A CONTRATADA compromete-se a: 

9.2.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, em tempo hábil, e em conformidade 

com a demanda repassada pela CONTRATANTE. 

9.2.2. Responder pela qualidade e garantia dos serviços prestados, obedecendo 

rigorosamente às regras contidas no procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 

002/2017 – CPL/PMCA.  

9.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

apontadas pela CONTRATANTE, durante a execução contratual. 

9.2.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste Contrato. 

 

CLÁUSULA X - DA RESPONSABILIDADE 

10.1. A empresa contratada é responsável, com exclusividade, pelos serviços contratados, 

respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causarem por dolo ou 

culpa à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES 

11.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações pela 

CONTRATADA são as previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em seu Capítulo IV, 

assim considerando: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infração de 
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qualquer cláusula ou condição contratual; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações no âmbito da Administração Pública 

Municipal, com impedimento de contratar com essa Administração, por prazo não superior 

a dois (02) anos; 

d) Rescisão unilateral do contrato, pelos motivos descritos no artigo 78, do mesmo 

Diploma Legal. 

 

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO 

12.1.  O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Dispensa de 

Licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação processual. 

 

CLÁUSULA XIII- DA VIGÊNCIA 

13.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 

31/12/2017, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA XIV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor Sr. ADRIANO 

FIGUEIREDO LEITE, Decreto de nomeação nº 002/2017/GP, Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento, neste ato designado pela CONTRATANTE, de acordo 

com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado 

simplesmente de FISCAL DO CONTRATO. 

 

CLÁUSULA XV: DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial do Estado, Diário 

Oficial da União, Jornal de Grande Circulação, mural da Prefeitura Municipal de Cachoeira 

do Arari e da Câmara Municipal, após sua assinatura. 

 

CLÁUSULA XVI - DO FORO 

16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica declarado competente o Foro da Comarca de Cachoeira do Arari, 

Estado do Pará, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim, justas e Contratadas, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que 

produza os efeitos legais. 

 

Cachoeira do Arari/PA, 07 de junho de 2017. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI – PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

H W BRASIL SERVIÇO E CONSULTORIA EIRELI – EPP  

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1 ____________________________________ 

Nome: 

CI- 

2 ____________________________________ 

Nome: 

CI- 
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