
ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO 

Gabinete do Prefeito 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 146/2021. 

Instrumento Particular de Contrato que se fazem entre si, de um lado como CONTRAT • TTE, 

MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO — PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscr o no 

CNPJ sob o número 34.671.016/0001-48, com sede na Prefeitura Municipal localizada na A nida 

boa Sorte, s/n, setor Paraíso, Pau D'arco, PA, neste ato representado pelo Prefeito FRE 1 SON 
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade n°. 286348 -PA, 

Cadastro de Pessoa Física - CPF n. 650.021.212-68, residente e domiciliado na cidade d Pau 

D'arco-PA, no uso de suas atribuições legais, e de outro lado, a pessoa jurídica RP 

ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME, devidamente inscrito no CNPJ: 27.648.471/ 001-

67, localizado no endereço QD108 SUL AVENIDA LO 3 LOTE 16 SALA 01/PLANO DIR OR 

SUL CEP: 77020098, PALMAS TOCANTINS, neste ato representado por sua responsável té mica 

MARINA CARVALHO PIRES, Registro: 2417465280, inscrita no Cadastro de Pessoa H ica -

CPF 039.596.641-84, com endereço na Quadra 208 Sul Avenida LO 3, 15, Sala 5, Plano D etor 

Sul, Palmas, TO, 77020542, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, ju to e 

contratado regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: Por este contrato a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, mutuamente se obrigam pelo pacto aqui estabelecido e em razão reso vem 

definir o objeto do presente contrato, a saber: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORA' ÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO — PMSB E ESTUDO DE 

VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICO-FINANCEIRA - EVTE DO P i SB 

(ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE PAU D' ARCO — PA, compreendendo a zona urbana e as suas Agro ilas 

conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Administração. 

1.1. O Plano Municipal de Sanemento Básico será composto por 8 (oito) Volumes, distribuída da  

seguintes forma: Produto A — Comitê de Execução e Coordenação; Produto B — Mobiliz ção 

Social; Produto C — Diagnóstico Técnico — Participativo; Produto D — Prospectiva e Planeja nto 

Estratégico; Produto E — Programas Projetos e Ações; Produto F — Relatório de Indicadores de 

Desempenho do PMSB; Produto G — Resumo e Minuta do Projeto de Lei. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO E PRORROGAÇÃO: 

2.1.0 prazo de vigência do presente contrato será de 06/08/2021 até o dia 31/12/2021. 
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3. CLAUSULA TERCEIRA -VALOR DO CONTRATO 

3.1.0 valor que estar definido no presente contrato perfaz o valor global de R$ 26.000,00 ( nte e 

seis mil reais). 

Paragrafo Primeiro - A respectiva quitação será dada quando da emissão da respectiva Nota iscai 

de serviços em conformidade com o pagamento dividido em 2 (duas) parcelas, especific s a 

seguir. 

Primeira Parcela — 50% do valor do contrato após a entrega prévia dos Produto A — Com é de 

Execução e Coordenação; Produto B — Mobilização Social; Produto C — Diagnóstico Téc co —
Participativo; 

Segunda Parcela — 50% do valor do contrato após a Audiência Pública e entrega dos Produt D —

Prospectiva e Planejamento Estratégico; Produto E — Programas Projetos e Ações; Produt F — 

Relatório de Indicadores de Desempenho do PMSB; Produto G — Resumo e Minuta do Proj  =  o de 
Lei e EVTE — Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Unidade orçamentária: Exe ício 

2021: Órgão: 16 — FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; Unidade: 24 - F DO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; Ação: 18.541.0007.2-136 - Manutenção do F ndo 

Municipal de Meio Ambiente, Classificação Econômica 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviço de  

Terceiros - Pessoa Jurídica. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E GARANTIAS: 

5.1. O CONTRATANTE obriga-se a acompanhar e ceder total apoio administrativo a contr ada 

para a realização dos serviços, bem como todas as informações para a perfeita execução do o eto 

ora solicitado. 

1.1. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar 

Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

1.2. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução do Contrato, em especial, quanta ao 

acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no pres nte 

contrato e à proposta de aplicação de sanções; 

5.2. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato e seus anexos; 

5.3. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração. 110,  

meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 
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5.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrad e a 

aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato; 

5.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada; 

5.6. Fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilida e da 

Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 

5.7. A contratada deverá assumir responsabilidade se por ventura apareça quaisquer err s de 

medição e coordenadas, sob medida de aplicação de penalidades. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acrés mos 

ou supressões que se fizerem nos serviços ou compras decorrentes de modificaçõ de 

quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do alor 

contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93; 

6.2. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos (TR), de ml do a 

poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvida por 

ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação; 

6.3. Comunicar a Administração Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) h eras, 

quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contrata de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Contrato total ou parcial por 

motivo superveniente; 

6.4. A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à Legisl ção 

Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes de even ais 

trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos q 

qualquer título, causar à Prefeitura a terceiros em virtude da execução de serviços a seu c rgo 

respondendo por si e por seus sucessores; 

6.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir as suas expensas no tot ou 

em parte do objeto do contrato administrativo em que se verificarem vícios, defeito• ou 

incorreções resultantes da execução dos serviços prestados; 

6.6. Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informaçõe e 

esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos 

serviços; 

6.7. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu 

recebimento definitivo do PMSB; 
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6.8. Executar as suas expensas, todas as sondagens, escavações e explorarias que se fi erem 

necessárias e indispensáveis à execução do projeto; 

6.9. É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em compatibi dade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exig a na 

licitação; 

7. CLÁUSULA SETIMA- DAS PENALIDADES: 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, CONTRATANTE poderá aplic. ao 

CONTRATADO, em conformidade com o previsto no art. 87 da Lei Federal n 8.666/93, qu quer 

uma das seguintes sanções: 

Advertência. 

Multa de até 10% (dez) por cento) sobre o valor adjudicado, sem prejuízo das d 

sanções. 

C. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar c m a 

Administração Estadual pelo prazo de 02 (dois) anos. 

D. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enq 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a pr pria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

7.2. A aplicação da pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para 

contratar com a Administração e da pena de declaração de inidoneidade são de cotnpetênci , do 

Ordenador de despesas; 

7.3. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do item 7.1 poderão ser aplicadas jun 	ente 

com a da letra "b"; 

7.4. As penalidades estabelecidas nas letras a , b e "c" do item 7.1, poderão ser aplicadas,  s  sde 

que facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (c co) 

dias úteis; 

7.5. A penalidade estabelecida na letra "d" do item 7.1 poderá ser aplicada, desde que facult a a 

defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis con dos 

da abertura de vista; e a reabilitação poderá ser requerida pela CONTRATADA após 02 (i ois) 

anos de sua aplicação; 
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8. CLÁUSULA OITAVA -DA RESCISAO 

8.1. Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação vi ente, 

rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com o CONTRAT. DO, 

ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos arts 77 e 78 da Lei Federal n 8.666/93. 

8.2. Na hipótese de a rescisão ocorrer por culpa do CONTRATADO, fica a CONTRAT • NTE 

autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha d.  eito. 

8.3. A rescisão do contrato por ato unilateral da CONTRATANTE, autoriza a este a valer- das 

prerrogativas instituídas pelo art. 80 da Lei Federal n. 8.666/93, sem prejuízo da aplicaç o de 

qualquer das sanções previstas neste contrato e na legislação aplicável. 

8.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do pro sso, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

8.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização esc ta e 

fundamentada da autoridade competente. 

9. CLAUSULA NONA - DOS TRIBUTOS: 

9.1. Fica a CONTRATADA, responsável pelo pagamento de imposto estaduais, feder is e 

municipais no período de vigência do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste contrato, no q dro 

de avisos da prefeitura municipal de Pau D'arco bem como no site oficial do município em 

obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal n 8.666/93. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será permitida a subcontratação do objeto deste Contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.2. Caucionar ou utilizar o futuro Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: 

13.1. Lei n 8.666, de 21 de Junho de 1993 Art. 24. Inciso II - para outros serviços e comp s de 

valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 	smo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redaçã dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998). 

13.2. Demais legislações aplicáveis à espécie a ser contratada. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO PARA ENTREGA: 

14.1. A prestação dos serviços deverá ser feita no ato da solicitação até o prazo máximo e 60 

(sessenta dias), contados do recebimento da ordem de serviço, salvo se houver pedido for .1 de 

prorrogação deste, devidamente justificado pela contratada e acatado pelo Contratante. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Redenção - PA, para o ajuizamento de qualquer aça 1 que 

tenha por objeto dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato. 

15.2. E por estarem acordados, assim o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de gual 

forma e teor, a presença de duas testemunhas para os jurídicos e legais efeitos. 

Pau D'arco - PA, 06 de agosto de 021. 

FREDSON PEREIRA DA Assinado de forma digital por FREDSON 
PEREIRA DA SILVA:65002121268 

SILVA:65002121268 	Dados: 7021.09.22 10:14:45 -03'00' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - PA 

CNPJ sob n 34.671.016/0001-48 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 

CONTRATANTE 

VRP ENGENHARIA 	Assinado de forma digital por VRP 

AMBIENTAL 	 ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA:27648471000167 

LTDA:27648471000167 Dados: 2021.08.06 09:45:27 -03'00' 

VRP ENGENHARIA Ambiental LTDA-ME, 

CNPJ: 27.648.471/0001-67 

MARINA CARVALHO PIRES 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1.  Irm.( (1,1JAN. 	
,que 

2. 'YY1CX 5 epzvto çsâ  
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