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CONTRATO Nº 003/2019-AGE 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES 

EXTERNAS DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES COM 

DEGRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÕES DE TEXTOS/CLIPAGEM 

ELETRÔNICA E CELEBRADO ENTRE A AUDITORIA GERAL 

DO ESTADO - AGE E A EMPRESA I K BARROS & CIA LTDA. 

  

 

O ESTADO DO PARÁ por intermédio da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, Órgão da 

Administração Direta do Estado do Pará, com sede em Belém, à Av. Domingos Marreiros Nº 2001 – 

Bairro de Fátima, CEP: 66.060-160 – Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o Nº 03.269.619/0001-94, neste 

ato representada por seu titular, o Auditor Geral do Estado o Sr. ILTON GIUSSEPP STIVAL 

MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, residente e domiciliado à Travessa Rui Barbosa, 

1797/601, portador do CPF Nº 647.085.272-68, da Carteira de Identidade 22273 OAB/PA, doravante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa I K BARROS & CIA LTDA, Empresa 

Individual, inscrita no CNPJ sob o  07.072.916/0001-04, Sito: Av. Duque de Caxias, 1133, Bairro do 

Marco, CEP: 66.093-026 – Belém/PA, neste ato devidamente representada por seu titular, o Senhor 

IVALDO KLEBER BARROS, inscrito no CPF sob o Nº 264.927.092-68, doravante denominada 

CONTRATADA, conforme Processo N° 2019/201175, ao qual se encontra vinculado este ato, bem 

como à proposta da CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste instrumento, resolvem 

celebrar o presente CONTRATO que, reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si 

ou por seus sucessores, diante das cláusulas e condições a seguir expostas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente instrumento tem por fundamento Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2019, com fulcro no 

Art. 25, caput, da Lei Federal Nº 8.666/1993, Processo Nº 2019/201175. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do contrato a contratação de prestação de serviços de gravações externas de 

investigações preliminares e outros procedimentos requeridos pela Auditoria-Geral do Estado - AGE 

com degravações das oitivas, audiências, reuniões, seminários, palestras, e outros eventos da mesma 

natureza, e clipagem eletrônica quando solicitado pelo período de 12 meses. 

As gravações e degravações de oitivas, audiências, reuniões, seminários, palestras e outros similares 

poderão ocorrer nas dependências da Auditoria-Geral do Estado – AGE ou em qualquer outro local que 

a CONTRATANTE definir. 

Todas as Clipagens eletrônicas devem ser produzidas e entregues na Auditoria-Geral do Estado sempre 

que esta solicitar por meio de seu corpo técnico e/ou Gerência(s) competente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pela prestação dos serviços, dentro das 

condições e dos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta deste Contrato; 
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2. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à boa execução dos serviços, 

objeto deste contrato; 

3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das atividades do serviço prestado 

no cumprimento do objeto de que trata a Cláusula Segunda; 

4. Acompanhar e Fiscalizar o(s) Empregado(s) da contratada; e 

5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação dos serviços.   

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Executar os serviços objeto deste contrato, dentro dos prazos estabelecidos; 

2. Cumprir e fazer cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento; 

3. Criar mecanismos ágeis com vistas à realização do serviço objeto deste contrato, obedecendo aos 

termos da proposta que integram o presente contrato; 

4. Providenciar pessoal técnico especializado para desenvolver as atividades inerentes ao serviço, cuja 

execução está instrumentalizada por este contrato; 

5. Utilizar instalações e equipamentos adequados ao desenvolvimento das atividades, quando for o 

caso; 

6. Executar fielmente os serviços ora especificados, através de pessoal qualificado, habilitado e 

legalizado, com idade igual ou superior a 18 anos e com bons antecedentes criminais, sendo 

responsável pela idoneidade moral e técnica de seus empregados, respondendo por todo e qualquer 

dano ou faltas que os mesmos venham a ocasionar no desempenho de suas funções;  

7. Indicar um preposto, que deverá ser aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução 

do contrato;  

8. Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato; 

9. Indicar um preposto da CONTRATADA para representá-la na execução do contrato; 

10. O pagamento mensal pela CONTRATANTE ocorrerá após a comprovação do pagamento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS pela CONTRATADA relativas aos empregados que tenham participado da execução dos 

serviços contratados; 

11. Na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS será rescindido o contrato por ato 

unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das penalidades cabíveis; 

12. Com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços 

continuados com dedicação exclusiva de mão de obra: 

a) os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas 

rescisórias dos empregados da CONTRATADA que participarem da execução dos serviços 

contratados serão efetuados pela CONTRATANTE à CONTRATADA somente na ocorrência do 

fato gerador; ou 

b) os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos 

empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão 

depositados pela CONTRATANTE em conta vinculada específica, aberta em nome da 

CONTRATADA, e com movimentação autorizada pela contratante; 

13. É exigida a prestação de garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do 
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contrato, limitada ao equivalente a 02(dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados 

da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, com prazo de 

validade de até 90(noventa) dias, contado da data de encerramento do contrato; e 

14. Apresentar trimestralmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com 

o FGTS, em relação aos empregados da CONTRATADA que participarem da execução dos 

serviços contratados, em especial, quanto: 

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 

terceiro salário; 

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional; 

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

d) aos depósitos do FGTS; e 

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a 

data da extinção do contrato. 

§ 1º  Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item 14 da Cláusula 

Quarta, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. 

§ 2º  Na hipótese prevista no § 1º e em não havendo quitação das obrigações por parte da 

CONTRATADA, no prazo de até 15(quinze) dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução 

dos serviços contratados. 

§ 3º  O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela 

CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos § 1º e § 2º. 

§ 4º  O pagamento das obrigações de que trata o § 2º, caso ocorra, não configura vínculo 

empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes 

entre a CONTRATANTE e os empregados da contratada. 

15. Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço com cópia do contrato de trabalho; 

16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

CONTRATANTE;  

17. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no instrumento convocatório e seus 

anexos;  

18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;  

19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

20. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços;  

21. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

22. A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil; 
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23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local das atividades; 

25. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do serviço/empreendimento; 

26. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

27. A CONTRATADA se obriga a acatar as determinações de fiscalização sobre a prestação dos 

serviços. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

O prazo de contratação do serviço iniciará seu vigor na assinatura do presente Instrumento, tendo sua 

vigência limitada ao período de 12 (doze) meses ou menor prazo caso seja realizado certame próprio do 

Órgão ou caso seja editada Ata de Registro de Preços pelo Poder Executivo Estadual da qual a Auditoria 

Geral do Estado – AGE seja participante. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, FATURAMENTO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e 

quinhentos reais) referente aos serviços prestados; 

2. O preço, ora contratado, manter-se-á fixo e irreajustável na presente contratação.  

3. A repactuação de preços dos serviços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, com vistas 

à adequação ao preço de mercado, somente será admitida desde que:  

I - seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos para os quais a 

proposta se referir; e  

II - seja demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, 

devidamente justificada. 

 

4. O pagamento da nota fiscal/fatura será efetuado observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data de sua apresentação no protocolo da CONTRATANTE, devidamente atestada pela 

Autoridade competente, desde que os documentos constantes da cláusula quarta estejam 

atualizados; 

5. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de valor de R$ 258.000,00 

(duzentos e cinquenta e oito mil reais), os recursos financeiros destinados ao pagamento do 

objeto deste Contrato são próprios e estão previstos no orçamento da Auditoria Geral do Estado - 

AGE para o exercício corrente, conforme a seguinte dotação orçamentária: 

Programa de Trabalho: 04124142482520000 

Fonte de Recurso: 0101000000 

Natureza da Despesa: 339039 

Plano Interno: 4190008252C 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os créditos da CONTRATADA deverão ser expressos por Nota Fiscal e 

submetido ao processo oficial de pagamento das despesas públicas do Governo, mediante a emissão de 

Nota de Empenho. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

1. A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a 

CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício deste direito; 

2. A fiscalização deste contrato será exercida por servidor efetivo da CONTRATANTE, para 

acompanhar e controlar a execução do presente contrato, de acordo com o estabelecido no Art. 67 e 

parágrafos da Lei Federal Nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

3. Fica designado para exercer a função de fiscal deste Contrato o Servidor Paulo George Lopes 

Machado, Matrícula nº 55588396/1, CPF nº 753.860.542-87, lotado na Assessoria Técnica, cuja 

substituição estará atribuída à Servidora Flávia Tyele e Souza Souza, Matrícula nº 54191513/3, 

CPF nº 691.459.702-20, lotado na Assessoria Técnica. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas neste Contrato importará na 

aplicação de multa, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia, até o limite de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), a ser paga pela CONTRATADA à CONTRATANTE, por meio da 

Conta Única do Estado do Pará; 

2. A multa a que alude esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, dentre outros instrumentos 

legais; 

3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 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 após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior.  

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com 

a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis.  

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 

Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
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4. As sanções previstas nos incisos III e IV do Item 3 desta Cláusula Oitava poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 

8.666/93: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

 III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

1. Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos na Lei nº 

8.666/1993; 

2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; e 

3. Judicial, nos termos da legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO 

A CONTRATADA deverá cumprir, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 12.846/2013, que 

dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

Administração Pública, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.289/2017, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, asseverando que a prática de atos lesivos à Administração Pública sujeitará a 

CONTRATADA à aplicação das sanções previstas naqueles normativos, resguardado o direito do 

contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS 

Todo material produzido, produto final da execução objeto deste Contrato de prestação de serviços, 

deverão ser entregues todo dia 30 de cada mês ou sempre que for previamente solicitado em caráter de 

emergência pela CONTRATADA, em arquivo digital que comporte os vídeos, as gravações e 

degravações das oitivas, audiências, reuniões, seminários, palestras, e outros da mesma natureza, que 

foram produzidos pela CONTRATADA devendo todas as degravações serem entregues em formato 

impresso.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá providenciar a substituição, arcando com as 

despesas decorrentes, de todos os arquivos digitais e degravações em formato impresso que 

apresentarem imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer outra característica que não atendam 

à finalidade estabelecida no objeto constante da cláusula segunda, ainda que constatados após o 

recebimento e/ou pagamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO COMPETENTE  

Os contratantes elegem o foro da Comarca da Cidade de Belém/PA, para nele serem dirimidas todas as 

questões oriundas do presente contrato.  

E, por terem lido e estarem de comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento em 

2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura. 

Belém, 29 de maio de 2019. 

  

 

 

IVALDO KLEBER BARROS  

I K BARROS & CIA LTDA  

(Contratada) 

  

 

 

  

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA 

Auditor-Geral do Estado do Pará. 

(Contratante) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 1) ______________________               

NOME:                                                  

CPF(MF)Nº: 

        

                                            

2) ______________________               

NOME:                                                  

CPF(MF)Nº:                        


