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ANEXO XII 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº __, TOMADA DE PREÇOS N°__ 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARITUBA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E A EMPRESA .........., COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 
 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, através da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por 
sua Secretária Interina Sra. ...... RG ... e CPF ........., nomeada pelo Decreto _____, residente 
e domiciliada na _____________,  e do outro lado, a empresa ________, CNPJ ........., insta-
lada na Rua __________, denominada CONTRATADA, representada (a) pelo (a) Sr. (a) 
________, brasileiro (a), RG ________ e CPF ......., residente e domiciliado (a) _________, 
firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 
O presente contrato referente à Tomada de Preços nº _______, fundamenta-se no art. 55, da 
Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ _______ (_________), con-
forme proposta, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou 
translada: 
 

Item 
Valor Descrimina-

ção Quant. V. Total R$ 

    

 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
4.1. O presente contrato tem vigência de ______ , iniciando-se em __ de ___ de ___ e extin-

guindo-se em __ de _____ de ___. Fica expressamente estabelecido que no preço cons-
tante na cláusula terceira, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para a execução do objeto, constituindo-se na única remuneração devida; 

4.2. O prazo ao que se refere as etapas x e x será de 60 (sessenta) dias contados da data do 
recebimento da ordem de serviço; 
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4.3. O prazo de vigência do contrato será de até o final do exercício de 2020, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, de 
acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após 
a publicação do seu extrato, nos meios oficiais; 

 
4.4. A execução dos serviços se dará, a partir da assinatura do contrato com a devida emissão 

pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Serviços; 
 
4.5. Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 

serviços, poderá ser ajustado o prazo constante neste item, visando garantir a prefeita 
prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas de acordo com o dis-
posto no § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrão por conta do orça-
mento vigente da CONTRATANTE, através das seguintes dotações orçamentárias: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
6.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da pro-
posta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 
ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devida-
mente designado; 

6.2. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fis-
cais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato 
nomeado pela administração municipal; 

6.3. Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edital 
e/ou contrato; 

6.4. Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta; 

6.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra     
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 

6.6. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certifi-
cado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Fe-
derais e da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao 
INSS, Certidão de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 

6.7. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efetu-
ada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pen-
dência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de con-
formidade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere di-
reito a alteração de preços ou compensação financeira; 
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6.7.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota 
fiscal/fatura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o 
decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será res-
cindido com aplicação de multa prevista em cláusula contratual; 

6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE; 

6.9. Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. Executar as atividades previstas neste Termo de Referencia com rigorosa obediência ao 

objetivo pactuado, visando à promoção social dos catadores de materiais recicláveis; 
7.2. Disponibilizar os meios humanos exigidos para o cumprimento do contrato, incluindo a 

lista dos 70 catadores registrados nas 03 organizações de catadores de materiais reci-
cláveis de Marituba inseridos no projeto de coleta. Os catadores deverão portar crachá 
de identificação da sua ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA e uniformizados, no intuito de 
se facilitar sua identificação pela população, ficando sob a responsabilidade da SEMMA 
o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual e identificação; 

7.3. Não permitir a participação de terceiros nãocooperados ou associados na execução do 
objeto do presente Termo de Referencia, ainda que a título gratuito ou mediante empre-
gado contratado pela associação ou cooperativa; 

7.4. Zelar pelo cumprimento do asseio e organização no processo de recebimento e transporte 
do material reciclável, da coleta nos pontos definidos até a entrega para a comercializa-
ção do material; 

7.5. Não utilizar o material coletado ou doado pelo Município de Marituba em finalidade distinta 
da estabelecida neste Termo de Referência; 

7.6. Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade nos cumprimentos con-
tidos deste Termo de Referencia; 

7.7. Não utilizar menores de dezoito anos para execução do presente Termo de Referência; 
7.8. Comprovar o cumprimento das obrigações legais relativas a impostos e contribuições 

sociais pertinentes; 
7.9. Apresentar listagem com nome e número de identidade dos catadores que  recolherão 

os resíduos recicláveis no Município de Marituba, especificamente nos bairros de  abran-
gência do Projeto, devendo informar ao Departamento de Resíduos Sólidos da 
SEMMA quaisquer alterações na listagem. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1. Viabilizar a execução do Plano de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, acompanhando 

as atividades da equipe da consultora; 
8.2. Orientar quanto aos procedimentos adequados para a coleta, transporte, armazena-

mento, processamento e separação dos resíduos para que sejam efetivados de forma e 
em local seguro, protegido contra intempéries e ações de degradação; 

8.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, avaliando os resultados, por 
intermédio da Consultora; 

8.4. Proceder aos pagamentos mensais à consultora em tempo adequado para que esta 
possa fazer os repasses de pagamento aos catadores e o pessoal afeto aos serviços;  
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8.5. Fornecer os equipamentos de transporte previstos, os PEV e ecopontos, os carros de 
coleta para os catadores, uniformes e EPI para os catadores e crachás; 

8.6. Fornecer os meios de divulgação do projeto (folders, banners, carro de som, etc) para a 
equipe da Consultora fazer a divulgação porta-a-porta;   

8.7. Normatizar e reorientar as ações propostas pela consultora, de modo que se evite a des-
continuidade das ações pactuadas. 

 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
9.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) competente, 

pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. 
Em sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração; 

9.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer ina-
dimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o 
atesto acerca do recebimento dos serviços; 

9.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada; 

9.4. 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: 

9.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato; 

9.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 
das especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 

9.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais con-
dições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

9.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por 
ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 
contrato;  

9.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinja 
nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considera-
ções quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declara-
ções verbais; 

9.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabeleci-
das no Contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
10.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 

com o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verifica-
ção da conformidade dos serviços com as especificações, condições solicitadas; 

10.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor(a) designado (a) pela auto-
ridade competente, após o decurso do prazo de análise ou observação que comprove 
a perfeita execução técnica e legal do objeto contratado; 
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10.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado; 

10.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso se faça necessário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  
 
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 
previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 
termos do § 2°, inciso II, do mesmo artigo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
12.1.1. Unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA: 

a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor ade-
quação técnica aos seus objetivos; 

11.2. Por acordo entre as partes: 
a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verifica-

ção de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a anteci-
pação e pagamento, com relação a proposta fixada, sem a correspondente contra-
prestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encar-
gos da contratada e a retribuição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARI-
TUBA, para justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial 
equilíbrio econômico financeiro do contrato; 

d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela 
Autoridade Competente. 

 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 
 
13.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reinci-
dência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 

13.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem 
prejuízos graves ao Município;  

13.1.2 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujei-
tando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo;  

13.1.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido, contados da data de sua convocação;  



 
 

 

 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

 

 

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

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada 
dia subsequente ao trigésimo.  

13.1.3.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilate-
ralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  

13.1.3.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do contratado faltoso;  

13.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contra-
tada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventu-
almente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

13.1.3.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta;  

13.1.3.5 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas;  

13.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposi-
ções legais citadas;  

13.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a pu-
nição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: 
 
14.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - 

O.E.S.) e a Nota de Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revoga-
dos, conforme o caso, quando for positivado: 

14.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
14.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos servi-

ços; 
14.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Admi-

nistração Municipal de Marituba; 
14.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação 

de penas disciplinares; 
14.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
14.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
14.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
14.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos 

na Lei nº 8.666/93, capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS A SEREME EXECUTA-

DOS: 
 
A CONTRATADA, no ato da assinatura deste contrato, deverá apresentar comprovante de 
formalização da garantia, correspondente a 5% (cinco) por cento 
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do valor atribuído ao contrato, proveniente da caução realizada em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança bancária. 
 
A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 
totalizar sempre 5% (cinco) por cento, do valor atualizado do contrato, (preços iniciais mais 
reajustamentos, se houver). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS: 
 
16.1. Alguns serviços, dependendo de suas características, só poderão ser executados fora 

do horário de expediente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devendo a progra-
mação ser feita em conjunto com a FISCALIZAÇÃO; 

16.2. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da res-
ponsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
dos serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 618 do Código 
Civil; 

16.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 
CONTRATADA; 

16.4. Deixa expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente 
licitação para caucionar qualquer operação financeira. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Adminis-
trativo, os contratantes elegem o foro da cidade de Marituba/PA, Estado do Pará, com a re-
núncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
 
Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa, face ao que dispõe o art. 61, 
parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos. E, por estarem justos e contratados, firmam 
o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 
 
Marituba/PA, ___ de ____ de 2018. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

Testemunhas: 1:__________________   2:____________________ 
     CPF:                                              CPF: 
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