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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2212001/2022 –PMA 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 035/2022-PMA 

CONTRATO Nº 23-0102-002 – PMA 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA/PA) E A EMPRESA 

ESTRATEGIA ENGENHARIA LTDA, NOS 

SEGUINTES TERMOS. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.263.116/0001-37, com sede na Rua Otaviano Santos, nº 

2288, Centro, Altamira, Estado do Pará, simplesmente denominada CONTRATANTE, 

representada pelo Sr. CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, 
e de outro lado, a empresa ESTRATEGIA ENGENHARIA LTDA,  pessoa jurídica de 

direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF: 41.094.985/0001-49, com sede sito à Rua Santa 
Luzia, 1445, Quadra Lote 04, Bairro Jardim Independente I – CEP 68.373-450 – Altamira/PA, 

Email: eng.estrategia@gmail.com, Celular (93) 99240-2222, neste ato representado por se  sócio 
Sr. VAGNER NASCIMENTO COSTA, residente e domiciliado à Rua Gurupá, 3309, Bairro 

Jardim Independente I – CEP: 68.373-100 – Altamira/PA, portador de RG nº 6509852 PC/PA, 
CPF Nº 010.708.962-92, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO, observando o que consta do Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 

035/2022-PMA, tudo em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
a qual sujeitam-se as partes, observando as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste contrato é a  Contratação de Empresa para Assessoria e Consultoria Técnica 

para realização de Estudos e Ações voltadas ao Planejamento Urbano Ambiental relacionadas 

ao Sistema de Saneamento de Altamira/PA, de acordo com as especificações técnicas contidas 

no Termo de Referência. 

 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD  V. 

UNIT. 

  V.  TOTAL 

01 Assessoria e Consultoria Técnica 

para realização de Estudos e Ações 

voltadas ao Planejamento Urbano 

Ambiental relacionadas ao Sistema 

de Saneamento de Altamira/PA 

MÊS 12 Por 
medição 

424.718,04 

 SUB ITEM UNIDADE      QUANTIDADE 

01   Apoio e assessoria da Prefeitura MÊS 12 
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Municipal de Altamira no 

gerenciamento da transição dos 

ativos da Norte Energia para o 

Município de Altamira, conforme 

Termo de Compromisso PR-C 

165/2022 

02 Consultoria para diagnósticos, 

estudos e ações relacionados à 

operação do Sistema de 

Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário de Altamira 

MÊS 12 

03 Execução de levantamento, cadastro 

ou pesquisa socioeconômica para 

diagnóstico e proposições de planos 

de ação para o Sistema de 

Saneamento de Altamira. 

MÊS 12 

VALOR TOTAL R$-424.718,04 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL 

SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1 - O Valor total acordado é de R$ 424.718,04 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO 

MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS). 

2.2-  Os  pagamentos serão realizados mensalmente, em até 10 (dez) dias consecutivos contados 

da data de apresentação da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA devidamente atestada e 

acompanhada do cronograma de execução, depois de aceitos os serviços pela fiscalização do 

CONTRATANTE.  

2.3 - Para fins de liberação do 2o. pagamento em diante, deverão acompanhar as Notas Fiscais 

e a Medição e os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. Em 

observância ao art. 195, § 3º, da Constituição Federal. 

2.4 – O cronograma de desembolso será acompanhado por avaliações periódicas dos serviços 

executados, com base no Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária apresentado, 

acompanhados do relatório emitido pela fiscalização. 

2.5 - A Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela Contratada, 

no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

2.5.1 - Não cumprimento de notificação e/ou obrigação contratual, hipótese em que o 

pagamento ficará retido até que a Contratada atenda à cláusula infringida; 

2.5.2 - Paralisação dos serviços por culpa da Contratada. 

2.6 - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço. 

Contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições 

subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela Contratada será deduzido dos 

créditos que a mesma fazer jus. 

2.7 - O pagamento será realizado conforme prestação dos serviços realizados pela contratada 

no período correspondente da janela de medição, podendo ser solicitado documentação 

complementar, ou qualquer outro documento que subsidie análises que a contratante considere 

pertinente para a realização do pagamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados por meio de transferência 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 
 

   

eletrônica bancaria à contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO:  

 

3.1 - Vinculam-se ao presente contrato a Inexigibilidade de Licitação n.º 035/2022-PMA, ob-

servando o que consta no Processo Administrativo nº 2212001/2022-PMA, bem como a pro-

posta comercial do Contratado, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, os quais 

constituem parte integrante deste contrato, independente de transcrição. 

3.2 - As cláusulas e condições deste Contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II da Lei Federal 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

3.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação à Inexigibilidade de Licitação n.º 035/2022-PMA              

a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. 

3.4 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas 

segundo  os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, 

em benefício do interesse público; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.   

PROJETO ATIVIDADE: 

 

04 122 0037 2.157 Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura  

04 451 0037 2.158 Manutenção do sistema de Abastecimento de Água   

 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 

 

FONTE DE RECURSO:  

15000000 Recursos não vinculados de impostos 

17090000 Transferência da União de recursos hídricos 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

5.1 - A critério da CONTRATANTE, o objeto da contratação poderá ser acrescido ou 

suprimido, a qualquer tempo, conforme previsto no § 1º, do Art. 65, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

6.1 – O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a: 

 

6.1.1 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, 

assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

serviço; 

6.1.2 - Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações e prazo 

constante  no Termo de Referência; 

6.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir alguma falha nos serviços, que seja detectada pelo(s) fis-

cal(is) do contrato, no prazo fixado pelo(s) mesmo(s); 
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6.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) os motivos que im-

possibilitem o cumprimento da execução dos serviços, com a devida comprovação; 

6.1.5 - Manter, durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.1.6 – Emitir Nota(s) Fiscal(is) e relatórios que atestem a execução dos serviços executados. 

6.1.7 - Fornecer toda a mão de obra, especializada, local ou não, direta e indireta, necessária à 

completa execução dos serviços objeto do Contrato; 

6.1.8 - Registrar em carteira de trabalho (CTPS) todos os seus empregados alocados para 

execução dos serviços, objeto do Contrato, e cumprir todas as exigências decorrentes dos 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive seguro de seu pessoal e demais 

gravames previstos em lei; 

6.1.9 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que os seus colaboradores não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante; 

6.1.10 - Atender aos cronogramas estabelecidos pela contratante para execução dos serviços 

contratados; 

6.1.11 - Acatar e respeitar as disposições de Medicina e Segurança do Trabalho, conforme 

legislação vigente; 

6.1.12 - Responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações 

legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial 

relativo a ato ou prática que tenha sido determinada, por escrito, pela contratante, e desde que 

obedecidas fielmente às instruções desta; 

6.1.13 - Zelar e manter em condições de uso os equipamentos, utensílios, móveis e instalações, 

cedidos pela contratante, substituindo-os por sua conta, quando extraviados ou danificados; 

6.1.14 – apresentar juntamente com a fatura mensal dos serviços prestados dos documentos de 

Recolhimento das contribuições previdenciárias – GPS, Recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS;  

6.1.15 – Acatar a ordem de execução dos serviços que será determinada pela contratante, 

devendo a Contratada seguir o planejamento estabelecido. 

 

6.2 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

6.2.1 - Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas no termo de referência; 

6.2.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal 

e Medições,  

6.2.3 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos com 

as especificações   constantes do termo de referência, para fins de aceitação e recebimento defi-

nitivo; 

6.2.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas nos  serviços executados, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.2.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de co-

missão/servidor es especialmente designados; 

6.2.6 - Deverá a CONTRATANTE efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO(A) do 

valor resultante da prestação dos serviços, no prazo e condições pactuados neste Termo de Re-

ferência; 
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6.2.7 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contra-

tada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus emprega-

dos, prepostos ou subordinados. 

6.2.8 - A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução 

dos serviços que o(a) CONTRATADO(A) irá prestar; 

6.2.9 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2.10 - Examinar e liberar os boletins de medição mensal, dos valores a serem faturados pela 

contratada, referentes aos serviços prestados; 

6.2.11 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar os serviços 

contratados dentro das condições contratuais; 

6.2.12 - Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 - A fiscalização exercerá controle em relação a Empresa Contratada e notará quantidade e a 

qualidade dos serviços executados. 

7.2 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTAMIRA - Contratante, mediante nomeação do servidor Sr. WINDSON 

DOS SANTOS MAFRA, inscrito no CPF nº 022.214.912-46, nomeado através da portaria nº 

4016/2023, designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 

7.2.1 - O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

a) - Fiscalizar e atestar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 

b) - Comunicar eventuais falhas na execução, cabendo à CONTRATADA adotar as 

providências necessárias; 

c)  - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com a execução; 

d) - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

7.2.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do(a) 

CONTRATADO(A), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

8.1 - A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, através de termo aditivo, nos termos 

a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

 

9.1 - O inadimplemento ou inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas, sujeitará 
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o(a) CONTRATADO(A) às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, 

garantida a prévia defesa, ficando estipulado: 

9.1.1 - Advertência; 

9.1.2 - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 

incidentes sobre o valor do Contrato, até o 10º (décimo) dia; 

9.1.3 - Multa de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações 

assumidas, incidentes sobre o valor do Contrato, após o 10º (décimo) dia. 

9.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, no prazo de até 02 (dois) anos. 

9.1.5 - Ser declarada inidônea para licitar e 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 a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada. 

9.2 - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontada do 

pagamento devido pela Administração ou, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

9.3 -  As sanções previstas nos itens “a.1”, “a.4” e “a.5” desta cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as previstas nas letras “a.2” e “a.3”, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de sua 

notificação; 

9.4 -  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na prestação dos serviços for devidamente justificado pela Contratada e aceito 

pela Contratante que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 

10.1 - Caberá rescisão de contrato, de pleno direito, por declaração expressa da Contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78, 

incisos I a XII, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba ao CONTRATADO(A) 

qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram 

cabíveis em processo administrativo regular. 

10.2 - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

 

11.1 - O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão 

de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1 - As partes elegem o foro da Cidade de Altamira, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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           E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente 

contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos representantes das partes, 

na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.  

 

 

 

Altamira/PA, 02 de janeiro de 2023. 

 

 

 

_______________________________________________ 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal de Altamira 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________ 

ESTRATEGIA ENGENHARIA LTDA 

 CNPJ/MF: 41.094.985/0001-49 

VAGNER NASCIMENTO COSTA 

CPF Nº 010.708.962-92 

CONTRATADO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ____________________________                       2) __________________________ 

Nome:                                                                         Nome: 

CPF:                                                                            CPF: 


		2023-01-02T10:46:07-0300
	ESTRATEGIA ENGENHARIA LTDA:41094985000149


		2023-01-02T15:57:51-0300
	CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA:24935697253




