
DO AMPARO LEGAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
P R E F E 1 T U R A INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

PORTO VELHO 
CONSTRUINDO PROGRESSO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Contrato n° 11/2018/IPAM 

Processo n.°  1717/2017 

Contrato de empresa especializada para a prestação 
de serviços de limpeza conservação e higienização 
predial, e copeiragem; com fornecimento de 
material, máquinas e equipamentos (exceto para os 
serviços de copeiragem) necessários à execução dos 
serviços, nas dependências do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM e, do outro 
lado à empresa NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA - ME 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: NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 10.609.260/0001-12, com sede Rua Arabiboia, n. 95, 
Bairro Tupy, Porto Velho - RO, neste ato representado pelo seu representante legal, Sra. Maria Sueli 
Silva da Conceição, portador do RG n. 000588270 - SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 584.482.332-
04. 
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.° 8.666/93 e mediante cláusulas e condições seguintes: 

Rua Dr° Lourenço Antônio Pereira Lima, no 2774 - Bairro Embratel 
CEP 76.820.810— Porto Velho - Rondônia 

CNPJ: 34.481.804/0001-71 
Telefone: (69)3211-8166 

E-mail: ipamQ)iparn.ro.gov.hr  
www.ipam.ro.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado 

na lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e processo administrativo n° 1717/2017/IPAM. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
copeiragem necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra este documento contratual, como parte indissociável: 

a) Parecer n. _/2018 

b) Processo Administrativo n.° 1717/2017. 

FORMA DE PRESTACÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os serviços licitados serão prestados nas dependências do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, sito a Rua Dr. 
Lourenço Antônio Pereira Lima, n°. 2760, Bairro: Embratel. CEP: 76.820-8 10 - Porto Velho - RO. 

A Contratada deverá colocar à disposição da Contratante a prestação dos serviços de 1 (um) 

empregado copeiro (a), admitido sob regular vínculo de emprego, habilitado, treinado e qualificado 
para a realização dos serviços básicos de copeiragem; 

São requisitos para o desempenho das atribuições: 

1. Comunicação com boa desenvoltura, fluência verbal, cortesia e polidez; 

2. Demonstração de profissionalismo, iniciativa e desenvoltura compatível com a função a ser 
desempenhada; 

3. Ensino fundamental completo; 

4. experiência mínima de 6 (seis) meses no desempenho na função. 

A ocasião de férias, afastamento, licença ou falta ao serviço do empregado esta não pode prejudicar 
a prestação dos serviços de copeiragem, devendo assim a Contratada possuir empregados copeiros 
reserva, qualificados e habilitados em seu quadro de pessoal, a fim de substituir o empregado 

copeiro titular em situações adversas. 

Acordo de Nível de Serviços: é o ajuste escrito, que define, em bases compreensíveis, tangíveis 
objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do 

serviço e respectivas adequações de pagamento. 

Rua Dr° Lourenço Antônio Pereira Lima. n°2774— Bairro Embratel 
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011a  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
P R E F E 1 T U R A INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

PORTO VELHO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM CONSTRUINDO PROGRESSO 

DO PREÇO 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento 
especificado (s) e quantificado (s) na cláusula primeira, ao preço líquido de R$ 32.316,00 (trinta e 
dois mil, trezentos e dezesseis reais). O pagamento devido à empresa CONTRATADA será 
efetuado, através de crédito em conta-corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a 
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo 

recebimento dos serviços, e deverá vir acompanhada de todas as certidões de regularidade fiscal 

(Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista), que deverão ser apresentadas, na Coordenação 
Administrativa e Financeira - COAF/IPAM. 

As Notas Fiscais /Faturas deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento 
de encargos sociais. 

DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA OUINTA: Os serviços serão executados nas dependências do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, situado à Rua Dr. Antônio Lourenço 
Pereira Lima, n°. 2774, Bairro Embratel, CEP 76.820-8 10, Porto Velho-RO. 

DOS RECURSOS 

CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte 
programação orçamentária: 

a) Programa/Atividade: 09.122.0007.2.001 

b) Elemento de Despesa: 3390390000 

c) Nota de Empenho n.° 000805, no valor de R$ 32.316,09 (trinta e dois mil, trezentos e 
dezesseis reais e nova centavos.) 

REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de 27 de 
maio de 1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado mediante 
regulamentação do Poder Executivo Federal, aplicável à matéria. 
Os critérios para correção monetária, serão os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso o pagamento não 
seja efetuado conforme o Decreto Estadual n° 5.945, de 26 de maio de 1993. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Rua Dr° Lourenço Antônio Pereira Lima, n°2774 - Bairro Eiubratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia 

CNPJ: 34.481.804/0001-71 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

CLÁUSULA OITAVA: A manter na execução dos serviços, qualquer que seja a influência salarial 
do mercado de trabalho local, bem como o equipamento necessário, podendo, porém, a fiscalização 
exigir em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo 
com as necessidades detectadas; 

Executar diretamente, todos os serviços contratados. 

A Capacidade Jurídica, a Capacidade Técnica, a Idoneidade Financeira e a Regularidade Fiscal; 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

A Contratada fica responsável pelo pagamento dos vencimentos dos seus funcionários, bem corno, 
pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer natureza para com os mesmos, 
notadamente àqueles referentes às leis trabalhistas, ficando, dessa forma, expressamente excluída a 
responsabilidade da CONTRATANTE, sobre o direito aos quais fazem jus esses trabalhadores em 
razão dos serviços prestados. 

A Contratada se responsabilizará por todo e qualquer ato e omissão praticados pelos seus 
empregados no desempenho de seus serviços, contra a administração, seus servidores e/ou terceiros, 
bem assim no que concerne aos danos que vier causar a CONTRATANTE, inclusive em decorrência 
do não comparecimento das cláusulas contratuais objeto do presente Contrato. 

A futura contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados; 

Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e esclarecimentos 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços; 

A futura contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, tributária e trabalhista, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 
noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, 
causar o terceiro em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus 

sucessores; 

A contratada deverá comprovar mensalmente, o pagamento das suas obrigações tributárias 
decorrentes da execução desses serviços. 

Cumprir o prazo estimado para o desenvolvimento e entrega do referido projeto, sob pena de multa. 

Rua Dr° Lourenço Antônio Pereira Lima. n°2774— Bairro Embratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

CLÁUSULA NONA: Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 
dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação; 

Acompanhar a prestação dos serviços, de acordo com o Termo Contratual, podendo recusar 
qualquer parcela de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições; 

Permitir acesso dos empregados da empresa vencedora às suas dependências para busca de 
informações referentes ao objeto do Contrato, quando necessário; 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora 
com relação ao objeto do contrato; 

Fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora, inclusive quanto a não interrupção 
dos serviços prestados. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA: O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A contratante poderá rescindir o presente Contrato, 

unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso 1, do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93 e 
suas alterações. 

§ 1°  - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a 

CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo o pagamento dos serviços já realizados e 

devidamente comprovados. 

§ 2°  - O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer urna das partes desde que ocorra 

inadimplemento de suas cláusulas ou por iniciativa da CONTRATANTE, desde que se 

verifique a inviabilidade dos serviços outros contratados. 

§ 3° Por acordo das partes, desde que seja onveniente, segundo os objetivos da Administração. 

Rua I)r° Lourenço Antônio Pereira Lima, n"2774 — Bairro Embratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

§ 4°- Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 

DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou simples 
condições do Contrato poderá acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo o IPAM 
poderá rescindir o Contrato independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

a) Concordata, falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

b) Dissolução da sociedade e, 

c) Inadimplência da CONTRATADA em manter todas as condições de cadastramento e ocorrência 
das demais situações exigidas na dispensa. 

DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica este contrato vinculado a proposta vencedora constante 
no Processo Administrativo n.° 1717/2017, e as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 
alterações. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA: O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.°  8.666/93 e 
suas alterações. Todas as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente Contrato, 
serão dirimidas preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo do interesse público. 

DOS TRIBUTOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O ônus e recolhimento de todos e quaisquer tributos e encargos 
decorrentes do fornecimento do objeto deste instrumento serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, EXCETO OS TRIBUTOS FEDERAIS E IMPOSTO DE RENDA QUE TERÃO SUAS RETENSÕES 

PELO TOMADOR DE SERVIÇO, ORA CONTRATANTE. 

DA ALTERAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer 
fatos estipulados no artigo 65 da Lei federal n.°  8.666/93 e suas alterações, devidamente 

comprovado. 

Rua Dr° Lourenço Antônio Pereira Lima, n°2774— Bairro Embratel 
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
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MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93 
e suas alterações, fica designado um representante da CONTRATANTE para acompanhamento e a 
execução dos serviços de que trata este instrumento. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
contados da data da publicação no Diário Oficial do Município inclusive, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta), meses com fundamento no artigo 
57,inciso II, da Lei n° 8.666/93, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Município. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste Contrato, seja de natureza 
trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do IPAM relativamente a estes 
encargos, inclusive os que eventualmente advierem de prejuízos causados a terceiros. 

DO FORO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Porto Velho - RO, 
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, para que se produza o efeito legal e jurídico. 

Rua Di°  Lourenço Antônio Pereira Lima, no 2774— Bairro Etubratel 
CEP 76.820-810 — Porto Velho - Rondônia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Porto Velho, 17 de Setembro de 2018. 

i)t ki 
Ij iira NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Diretor-Presidente IPAM LTDA ME 

CONTRATANTE Representante Legal 

CONTRATADA 
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