
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
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Contrato - N.° 001/IPAM 

Processo n.2  689/2017 

Contrato de Prestação de Serviços de serviços de 

telecomunicação, que entre si celebram o INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM e, do outro lado à 

empresa SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA para 

os fins que especificam. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO - IPAM, Autarquia Municipal instituída como Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 34.481.804/0001-71, com sede à Rua Dr. 

Antônio Lourenço Pereira Lima, n. 2760 - Bairro Embratel, Porto Velho - RO, neste ato 

representado por seu Diretor Presidente, Sr. IVAN FURTADO DE OLIVEIRA brasileiro, casado, 

advogado, portador do RG n. 28470756-9 SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 577.628.052-49, 

residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho/RO. 

193.864.436-00. 

CONTRATADA: SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob n. 14.057.808/0001-10, com sede na Avenida Olinda, n. 960, Park 

Lozandes, na cidade Goiania, GO, Bairro: Olaria, neste ato representado pelo seu 

representante, Sr. GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN, brasileiro, portador do RG n. 6149339 - 

SSP/GO e inscrito no CPF sob n.010.676.631-77. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por 

finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes durante a sua vigência, tudo de 

acordo com a legislação em vigente, em especial a Lei n.9  8.666/93 e mediante cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PRAZO 

O presente contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de 

assessoria e consultoria em relação ao mercado financeiro para os investimentos do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Porto Velho, em 

Rua Atôn4 urenço Pereira Lima, n° 2774 - Bairro Eibrate1 
CEP 76.820-8 10- Porto Velho - Reildônia 

CNPJ:.34.481.804/0001-71 
Telefone: (69) 3211-8151 

Etnail: 1pa13(aipam.rocv.br  
www.ipam.ro.,00v.br 



gia PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

PORTÓVÉLHO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

conformidade com as normas e princípios atinentes a Resolução CMN N2  3.922/2010 do 
Banco Central do Brasil - BACEN, alterada pela Resolução CMN N 2  4.392/2014 do BACEN; 
da portaria MPS N2  519/2011 - Ministério da Previdência Social, alterada pela Portaria MPS 
n 9  170/2012, pela Portaria MPS N2  440/2013 e pela Portaria MPS n9  65/2014 e suas 
alterações, tudo conforme as condições, disposições, formas, especificações e demais 
obrigações estabelecidas no Edital de Tomada de Preços n2  001/2017, Termo de 
/Referência (Anexo 1), anexos e do presente instrumento. 

O objeto compreende a execução, pela CONTRATADA de toda a prestação de serviços, 
disponibilização, elaboração, fornecimento, entrega, treinamento, capacitação, 
esclarecimentos, informações e orientações, assessoramento, monitoramento (inclusive da 
indústria de fundos de investimento), análise de novos produtos financeiros para aplicações 
e demais serviços necessários ao pleno e total cumprimento do objeto, tudo de 
conformidade com o Edital de Tomada de Preços n2  001/2017, Termo de Referência (Anexo 
1), demais anexos e com o presente instrumento. 

A prestação destes serviços cumprirá, além das formas, condições, descrições, 
responsabilidades, obrigações, prazos, especificações técnicas e disposições estabelecidas 
no Edital de Tomada de Preços n2  001/2017, Termo de referência (Anexo 1), anexos e do 
presente instrumento, aquelas estabelecidas pelo IPAM. Esta prestação de serviços abrange 
a execução, pela CONTRATADA, de todos os serviços/atos/procedimentos/fornecimentos 
que se fizerem necessários ao pleno e total cumprimento do objeto, Edital, Termo de 
referência, demais anexos e deste instrumento. 

O presente contrato, Edital de Tomada de Preços n2. 001/2017, Termo de Referência e 
demais anexos são complementares entre si, de forma que qualquer especificação, 
obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em outro, será considerado 
válido e existente para todos os fins. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O contrato a ser firmado vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do 
inciso II, do artigo 57 da Lei n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROFISSIONAIS E RESPONSABILIDADES 

3.1 O objeto será executado pela CONTRATADA de conformidade com as especificações, 
prazos, detalhamentos, exigências e demais disposições, obrigações, responsabilidades e 
qualificações do Edital de Tomada de Preço n.2  001/2017, Termo de Referencia, demais 
anexos e deste instrumento. 

3.2 O objeto deverá ser integral e exclusivamente executado e realizado pela 
CONTRATADA, sem quaisquer restrições, a qual deverá apresentar todo o aparato e 
estrutura, sejam elas de que naturezas/espécies forem necessárias a plena execução do 
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objeto. Toda a execução do objeto dar-se-á obrigatoriamente através de profissional(is) 

devidamente habilitado(s), capacitado(s), treinado(s), especializado(s), equipado(s) 

(inclusive com os itens de proteção) e regularmente inscrito(s) junto ao órgão competente 

(quando necessário). 

3.3 A CONTRATADA disponibilizará equipe especializada para treinamento e capacitação 

dos gestores, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros do IPAM, no mínimo, 02 

(duas) vezes ao ano, com carga horária estimada de 04 (quatro) horas por evento e 

direcionados a assuntos relevantes ao mercado financeiro. 

3.4 A CONTRATADA deverá realizar reunião presencial, na sede do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (ou outro local indicado pelo 

lPAN), com periodicidade mensal ou sempre que for convocado, com os gestores, membros 

do Comitê de Investimentos e Conselheiros do IPAM. 

3.5 A CONTRATADA deverá manter equipe técnica especializada para esclarecimentos, 

orientações, solução de problemas, através de atendimento eletrônico, telefônico ou 

presencial na sede do IPAM. 

3.6 As despesas decorrentes de viagens, telefonemas, interurbanos, estadia, transporte 

local, refeições e o custo das horas despendidas com deslocamento para o cumprimento do 

objeto, inclusive aqueles junto à sede do IPAM, serão de plena e total responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.7 É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA a prestação e o 

cumprimento de todos os serviços e o fornecimento de todo o material, produtos, matéria 

prima, estruturas, mão de obra, pessoal, maquinário e equipamento necessário à total 

execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades do Edital de 

Tomada de Preços n2  001/2017, Termo de referência, anexos e do presente contrato, bem 

como arcar, de forma única e exclusiva, com quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, 

parafiscais, securitários, previ denciários, sociais, comerciais, tributários, administrativos ou 

de outra natureza (aqueles denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros), 

resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao IPAM ou a qualquer entidade 

e pessoa a ele vinculado ou a terceiro. 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
REAJUSTE 

4.1 O IPAM pagará a CONTRATADA, por toda a execução do objeto e demais atribuições, 

obrigações e responsabilidades deste instrumento, Edital de Tomada de Preços n9  

001/2017, Termo de Referência e anexos, o valor global de R$ 62.400,00 (sessenta e dois 

mil e quatrocentos reais). 

Rua Antônio Lotirenço Pereira Lima, n° 2774 - Bairro Enib'ate1 
CEP 76.820-8 10- Porto Velho - Rondknia 

CNPJ:.34.48 1.804/0001-71 
Telefone: (69) 321 1-8151 

Email: jprn'.ipam.rogpv.hr 
www.ipam.ro.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

PORTO VELHO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 
CONSTRUINDO PROGRESSO 

4.2 O IPAM efetuará cada um dos pagamentos até 30 dias após a prestação dos serviços, 

observadas as demais condições deste instrumento, Edital, Termo de Referência e demais 

anexos. 

4.3 Os pagamentos serão efetuados pelo IPAM a CONTRATADA através de depósito 

bancário junto a agência, conta e Banco, de titularidade desta última. 

4.4 Neste preço estão inclusos todos os custos da responsabilidade técnica, licenças, 

autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, transportes, seguros, equipamentos (inclusive 

os de proteção individual), fretes, tributos, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais 

necessários a plena execução do objeto, atribuições e obrigações do Edital, Termo de 

Referência, anexos e deste instrumento. 

4.5 Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, no que couber, 

os tributos decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte 

(observadas as demais condições do Edital e anexos). 

4.6 As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo de Referência correrão à 

conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da Previdência do IPAM para o 

exercício de 2018, Programa de Trabalho 17.1 (07.11.09.122.007.2.0001, Elemento de 

Despesa 3390.39, Fonte de Recursos 105. 

4.7 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações 

aplicáveis a espécie, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa. 

4.8 O valor do contrato somente poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da 

abertura das propostas, com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo) divulgado mensalmente pelo IBGE, ou na falta deste, outro índice legalmente 

permitido à época, mediante requerimento da CONTRATADA, tudo condicionado a prévia e 

regular aprovação do IPAM. 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1 Além das demais responsabilidades do Edital de Tomada de Preços n. 001/2017, Termo 

de Referência, anexos e deste instrumento, fica a CONTRATADA totalmente responsável: 

a) Cumprir com a qualidade técnica exigida, todas as obrigações constantes deste Termo de 

Referência e anexos, Edital e contrato; 

b) Quanto à aceitação dos acréscimos ou supressões que o IPAM realizar por escrito, 

observadas as disposições legais aplicáveis à espécie; 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos serviços; 
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d) Enviar mensalmente relatório dos serviços executados, bem como nota fiscal e outros 

documentos afins; 

e) Promover o atendimento eletrônico, telefônico e pessoal na sede do Órgão; 

f) Todos os relatórios, análises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da 

presente contratação devem ser encaminhados através de endereço eletrônico a ser 

informado pelo contratante, por meio impresso e disponibilizado via web em ambiente 

privativo do IPAM, até o 10 dia do mês subsequente; 

g) Todas as informações prestadas pelo contratado obrigam ao dever de sigilo, não podendo 

ser divulgadas sem prévia e expressa autorização escrita por parte do contratante; 

h) Não transferir a outrem as obrigações assumidas neste Termo de Referência sem a 

autorização expressa do Contratante; 

i) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 

qualificação compatíveis com a obrigação assumida; 

j) Observância das normas técnicas adequadas; 

k) Responder, em relação aos seus empregados, por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como todas 

as demais despesas decorrentes da execução do presente contrato, tais como salários, 

seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-

transporte, ou outras que porventura venham a ser criadas e exigidas; 

1) Responder por danos causados à Administração ou a terceiros; 

m) Comunicar irregularidades de caráter urgente; 

n) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração; 

o) Comunicar ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução destes 

serviços (por escrito); 

p) Responsabilizar-se quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações 

sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias e previ denciárias, pela prestação dos serviços, bem 

como quanto às despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 

extraordinários; 

q) Responder quanto a quaisquer acontecimentos, seja por dolo ou culpa, que porventura 

cometerem pela prestação de serviços objeto deste contrato; 
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r) Responder quanto a toda e qualquer responsabilidade ou reparação civil e penal que 

porventura surgir em decorrência da prestação dos referidos serviços; 

s) Cumprir toda e qualquer diligência executada ao IPAM com relação ao objeto desta 

licitação; 

t) Quanto aos custos relativos a todos os deslocamentos necessários à execução deste 

contrato, como também as demais despesas quanto à agilização e adequação do mesmo; 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1 Além das obrigações e responsabilidades do Edital de Tomada de Preços n2  001/2017, 

Termo de Referência, anexos e deste instrumento, compete também ao IPAM: 

a) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços; 

b) Observar, para que durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas; 

c) Efetuar o pagamento no prazo previsto no Contrato; 

d) Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, no local 

da execução do contrato e a dados e informações necessárias ao desempenho das 

atividades previstas nesta licitação; 

e) Impedir a execução do contrato por terceiros estranhos ao contrato; 

f) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto solicitados pela Contratada 

para a regular execução do objeto; 

g) Solicitar modificação da forma de prestar os serviços, quando em desacordo com as 

especificações do objeto ou quando apresentem defeitos; 

h) Notificar a Contratada, através da unidade responsável pela fiscalização do Contrato ou 

pelo servidor que recebe os serviços a fazer a reparação dos mesmos, caso necessário; 

i) Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato através da Comissão 

designada pelo IPAM, o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, 

exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante terceiros e o IPAM; 

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

7.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, 1, III e IV, da Lei n. 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parte 

inadimplida. 
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7.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se 

não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar à Contratada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 

7.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado no 

Cadastro de Fornecedores Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a 

penalidade no SICAF e no (Cadastro Municipal de Fornecedores Impedidos de Licitar). 

7.4 A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 

contratada não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 

esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o 

insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na 

dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial. 

7.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a causar à 

Administração. 

7.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que se já promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 

7.7 A sanção denominada Advertência só terá lugar se emitida por escrito e quando se 

tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação 

(reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por 

parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo. 

§12  São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da Lei n. 

8.666/1993.: 

a) Inexecução total ou parcial do Contrato; 

b) Apresentação de documentação falsa; 

c) Comportamento inidôneo; 

d) Fraude fiscal; 
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 

seus agentes, por ocorrência. 

5. 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

Fiscalização, sem motivo justificado, por ocorrência. 

4.  
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e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou Contrato. 

7.8 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa 

ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados 

à administração ou a terceiros. 

7.8.1 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais 

de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, 

não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano 

1. físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência. 

2
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve 

acesso, por ocorrência. 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e 

por unidade de atendimento. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como 

6. por caráter permanente, ou deixar de providenciar 

recomposição complementar, por ocorrência. 

7. 
Fornecer informação falsa, que estejam em desacordo 

com Edital ou Contrato, por ocorrência. 

Manter credenciamento ou descredenciamento de 

8.	 estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do 

Contrato, por ocorrência. 

06 4,0% por dia 

06 4,0% por dia 

05 3,2% por dia 

05 3.2% por dia 

04 1,6% por dia 

02 0,4% por dia 

02 0,4% por dia 

01 0,2% por dia 

9. 

Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos 

credenciados por si, dos motivados por conta própria ou 

encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e 

por estabelecimento. 

01 0,2% por dia 
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Para os itens a seguir, se deixar de: 

Descrição da Infração 

10.  

Efetuar o pagamento de seguros, encargos sociais e fiscais, 

assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 

relacionadas à execução deste Contrato, por dia e por 

ocorrência. 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo 

11. que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pela Fiscalização, por ocorrência. 

12
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

Fiscalização, por ocorrência. ...
.. ., . 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, 

13. observados os limites mínimos estabelecidos por este 

Contrato, por serviço e por ocorrência. 

14
Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto; por 

tipo e por ocorrência. 

Credenciar estabelecimento por proposta própria ou 

15. encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por 

dia. 

16
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 

por ocorrência. 

Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente 

17. ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e 

por dia. 

18
Fornecer suporte técnico à Contratante; por ocorrência e por 

dia. 

05 3,2% por dia 

03 0,8% por dia 

03 0,8% por dia 

02 0,4% por dia 

02 0,4% por dia 

01 0,2% por dia 

01 0,2% por dia 

01 0,2% por dia 

01 0,2% por dia 

7.8.2 Incidente sobre o valor mensal do Contrato: 

a) As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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7.8.3 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total 

do contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

7.8.4 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 

eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em Lei. 

7.8.5 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência 

de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, 

devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade 

competente, conforme prejuízo auferido. 

7.8.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

7.8.7 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Municipais. 

7.8.8 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1 A rescisão contratual poderá ser: 

a) pelo descumprimento ou qualquer falha no fornecimento, prestação dos serviços ou 

quaisquer condições deste instrumento, edital, Termo de Referência e demais anexos; 

b) por qualquer paralisação das atividades por parte da CONTRATADA; 

c) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto, sem prévia 

anuência por escrito do IPAM; 

d) pelo ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execução deste contrato formal 

ou materialmente impraticável; 

e) unilateralmente pelo IPAM de forma imediata e a qualquer tempo, sem que haja 

qualquer tipo de indenização ou reparação a serem pagas, sejam eles de que natureza 

forem; 
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f) determinada por ato unilateral e escrito do IPAM, nos casos enumerados nos incisos 1 à XII 

e XVII do art. 78 da Lei Federal n9. 8.666/93; 

g) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência para Administração. 

8.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer 

tempo pelo IPAM, com as consequências previstas na Cláusula Sexta. 

8.3 Também constituem motivos para rescisão do Contrato as demais disposições da Lei 

Federal n. 8.666/93 (em especial aquelas do art. 78). Em caso de rescisão prevista nos 

incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n9. 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os 

houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarretará as 

consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal n. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS E EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO 

9.1 A CONTRATADA fica desde já obrigada a manter sigilo acerca das informações que 

poderá ter acesso em virtude da prestação dos serviços deste instrumento, tomando todas 

as precauções e medidas necessárias, arcando, de forma única e exclusiva com todos os 

custos, ônus, responsabilidades e obrigações. 

9.2 O IPAM exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto, sendo que em 

nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, 

administrativas, trabalhistas, securitárias, fiscais, penais, comerciais ou outras relacionadas 
à execução do objeto e demais atribuições e responsabilidades constantes deste 

instrumento. A fiscalização a ser efetuada pelo IPAM poderá ser por escrito, onde constarão 

instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos omissos. 

9.3 A CONTRATADA não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, 

as atribuições e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento 

por escrito do IPAM. 

9.4 A execução do objeto observará, além das disposições legais e regulamentares já 

mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. 

9.5 A CONTRATADA executará única e exclusivamente o objeto, não havendo qualquer tipo 

de subordinação ou vínculo empregatício entre a mesma e o IPAM. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho (RO), independentemente de outro por 

mais privilegiado, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato. Por estarem 

Rua AntonioQpurenço Pereira Lima n° 2774 Bairro Vmbratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho -kondônia 

CN PJ: .34.481 .804/0001-71 
Telefone: (69)2l 1-8151 

Finai l: ipanl(t.1paIT1ro.ov .br  
~Apam.ro.gov.bi- 1 



é Oliveira 

or-Presidente IPAM 

CONTRATANTE 

u\ tX 
BAN FEREEfA ETEPHAN 

Representante Legal 
CONTRATADA 
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totalmente de acordo as partes assinam este instrumento em 04 vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

Porto Velho, 15 de Janeiro de 2018. 

Ocicled Cava c.. e .a'Costa 

PROCURAEORMi. .RAI 

IPAM 
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