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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEGURANÇA 

PATRIMONIAL DESARMADA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICÍPAL DE ALENQUER E 

A EMPRESA JOSÉ ALBERTO REGO CAVALCANTE-

ME, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 
 

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, de um 

lado a CÂMARA MUNICÍPAL DE ALENQUER, pessoa jurídica de direito público interno 

representada neste ato por seu Presidente o Sr. Laercio Gutemberg Farias do Valle 

Calderaro, brasileiro, vereador, portador da Carteira de Identidade N.°2074077 SSP/PA e 

do CPF n.°521.797.962-34, com sede na Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro do 

Planalto, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, de outro a Empresa 

JOSÉ ALBERTO REGO CAVALCANTE-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 15.259.365/0001-02, Inscrição Estadual nº 15.366.747-8, com sede 

na rua vinte e quatro de outubro, 2615, bairro Laguinho – Santarém-PA, representada 

neste ato por seu sócio proprietário o Sr. José Alberto Rego Cavalcante, brasileiro, 

empresário, portador do RG nº 1481042 PC/PA, e do CPF Nº 205.403.882-20, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, na 

conformidade das Cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA I - DO OBJETO: 

O presente instrumento tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, EM TURNOS DE 6 

e 12 HORAS, COM APOIO DE VIATURA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALENQUER, ESTADO DO PARÁ, referente ao Pregão 001/2016-CPL/CMA, discriminado 

de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte do 

presente, como se nele tivesse sido integralmente transcrito: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT 

Escala 

de 

Trabalho 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

01 

Posto de vigilância patrimonial 
desarmada noturno, de segunda a 
domingo, inclusive feriados, sendo 12 
horas ininterruptas, com regime de 
escala de 12x36 horas para 01 agente. 

180 

12 x 36 

horas 

(Noturno) 

160,00 28.800,00 

02 

Posto de vigilância patrimonial 
desarmada noturno, de segunda a 
domingo, inclusive feriados, sendo 12 
horas ininterruptas, com regime de 
escala de 12x36 horas e apoio de viatura 
para 02 agentes. 

180 

12 x 36 

horas 

(Noturno) 

300,00 54.000,00 
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03 

Vigilância patrimonial desarmada 06 

horas ininterruptas por dia, sem 

regime de escala sem apoio de viatura 

para 02 agentes. 

50 Diária 200,00 10.000,00 

04 

Vigilância patrimonial desarmada 06 

horas ininterruptas por dia, sem 

regime de escala com apoio de viatura 

para 10 agentes. 

30 Diária 450,00 13.500,00 

05 

Vigilância patrimonial desarmada 12 

horas ininterruptas por dia, sem 

regime de escala com apoio de viatura 

e alimentação para 10 agentes. 

20 Diária 1.150,00 23.000,00 

 

CLÁUSULA II – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1 O preço para o presente fornecimento é de R$-129.300,00 (cento e vinte e nove mil e 

trezentos reais). O pagamento será em moeda corrente do País até o dia 10 (dez) de 

cada mês vencido, com a certificação de que os serviços foram devidamente prestados 

com o(s) respectivo(s) item(ns) solicitado(s), devendo a empresa apresentar os 

documentos requisitados pelo setor competente. 
 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA: 

3.1A vigência da prestação de serviço, objeto deste Contrato é de 04/07/2016 a 

31/12/2016, admitida a prorrogação nos termos do §1º, do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, 

mediante termo aditivo, persistindo as obrigações. Com início da prestação do serviço 

mediante assinatura e publicação do presente contrato. 
 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 - Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta das seguintes 

dotações: 

ÓRGÃO Câmara Municipal de Alenquer 02 

 
Manutenção da Câmara Municipal de Alenquer 01.031.0001.2.001 

FUNÇÃO Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 

  

4.2 - Além das dotações orçamentárias do ano subsequente, relacionadas às funções 

citadas no item 4.1 
 

CLÁUSULA V – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO: 

5.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta, 

objeto deste Contrato ficarão irreajustáveis, salvo ocorra aumento ou diminuição no objeto 

Contratado, no limite permitido pela Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE : 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

6.1.Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
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6.2.Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado, através da 

Câmara Municipal, determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, 

para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93. 

6.3. Designa a Sr(a) Raimundo Inácio de Jesus, representante (s), responsável (eis), na 

forma da Lei 8.666/93, para realizar rigorosa fiscalização da execução do contrato. 

6.4. Pelo principio do interesse público a qualquer momento que for detectado falha na 

prestação dos serviços por: 

I – Deficiência técnica operacional; 

II – Por atos desabonadores ou que causem transtornos a contratada. 
 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 

legislação pertinente, as seguintes: 

7.1.Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros ou a contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de 

omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome 

agir; 

7.2.Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes, inclusive licença em repartições 

públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele 

relativos, se necessário. 

7.3. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo licitatório Pregão Presencial 001/2016-CMA. 

7.4 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações que seus empregados ou 

prepostos vierem a obter em função do serviço prestado nas dependências da CMA, 

respondendo pelos danos que eventual vazamento de informação, decorrentes de ação 

dolosa, negligência, imperícia ou imprudência, venha ocasionar à CMA ou a terceiros. 
 

CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

8.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal de 

Alenquer, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando 

ocorrer situações previstas no Art. 78 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. A 

critério da CMA, caberá a rescisão do Contrato, independente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, quando ocorrer: 

8.1.1 – O CONTRATADO não cumprir qualquer das obrigações contratuais; 

8.1.2 - Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do 

CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA IX – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a 

contratada às seguintes sanções, quando for o caso: 
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I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de 

empenho, pelo atraso ou não cumprimento do serviço; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração nos termos da lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA X – Norma Aplicada 

Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, e 

Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores assim como as regras estabelecidas 

no edital do Pregão Presencial nº 001/2016-CMA. 
 

CLÁUSULA XI - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Alenquer, para dirimir os conflitos oriundos do presente 

instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Câmara Municipal. 
 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o 

presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que 

produza seus efeitos legais. 

Alenquer-Pará, 04 de julho de 2016. 
 

__________________________________________ 

Laercio Gutemberg Farias do Vale Calderaro 

Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 

Contratante 

 

________________________________________ 

José Alberto Rego Cavalcante - ME 

CNPJ/MF Nº 15.259.365/0001-02 

Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª ____________________________________ 

 

 

2ª ____________________________________ 


