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GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
   
       

   

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23-0118-005-SEMMA 

INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2023/SEMMA. 

 

INSTRUMENTO    CONTRATUAL     PARA: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E  

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E CONTROLE DE PROCESSOS 

LICITATÓRIOS. CELEBRADO ENTRE A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A 

EMPRESA T DO S M DA SILVA. 

  

 

 

CONTRATANTE 

 

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA através da (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.265.356/0001-39, sediada na Rua Abel Figueiredo – 

N°651 – Bairro Aparecida – Altamira/PMA, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato 

representada pelo Sr. ANTONIO UBIRAJARA B. UMBUZEIRO JUNIOR, Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, portador do RG n.º 29001293 e  CPF n.º 998.290.612-72. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa T DO S M DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 

24.459.467/0001-62, com sede na Avenida São Tomé, n°50, L o t e a m e n t o  T s u i  T s u i ,  na cidade de 

Salinópolis, estado do P a r á , CEP:68.721-000, e-mail: taty.socorro@hotmail.com,  doravante denominada 

CONTRATADA neste ato representada por neste ato representada pela senhora Tatiana do Socorro Martins da Silva, 

brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada Avenida São Tomé, n°50, L o t e a m e n t o  T s u i  T s u i ,  na cidade 

de Salinópolis, estado do P a r á , portadora do RG n.º 2964913 PC-PA e  CPF n.º 614.025.832-49. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1 Prestação de serviços de consultoria e  assessoria administrativa, planejamento, gestão e controle de 

processos licitatórios junto ao Setor de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Altamira. 

1.2 O CONTRATADO obriga-se em face do presente instrumento, a prestar serviços profissionais de consultoria e  

assessoria administrativa, planejamento, gestão e controle de processos licitatórios bem como: 

1.1. Assessoramento dos departamentos requisitantes desde os levantamentos de demandas a serem adquiridos ou 

serviços a serem prestados, também na formalização de solicitações e especificações dos itens nos padrões usuais de 

mercado. 

1.2. Assessoria e Consultoria técnica junto ao setor de captação de recursos, convênios e contratos de repasses 

para que se possa fazer o planejamento das contratações dentro da forma e modalidade estipulado. 

1.3. Analise e acompanhamento do departamento de compras para a formalização das cotações a serem executadas 

com base na legislação atualizada. 

1.4. Acompanhamento aos departamentos no caso especifico para a verificação do estudo técnico preliminar, 

assessoramento na elaboração da matriz de riscos, adequando as contratações à nova legislação. 

PARTES 
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1.5. Acompanhamento e Assessoria à Comissão de Licitações com revisão de minutas de editais e contratos, assim 

como acompanhamento em realização de certames presenciais e eletrônicos, nas modalidades de Convite, Tomada 

de Preços, Concorrência Pública, e Pregão Eletrônico, bem como nas novas modalidades após a transição da lei; 

1.6. Assessoria e Consultoria Técnica junto a Comissão na elaboração de Processo de Inexigibilidade de Licitação 

e dispensas de Licitação, quando couber dentro das especificações previstas na legislação; 

1.7. Acompanhamento imediato ou por solicitação de análise e auxilio em resposta à esclarecimentos, 

impugnações, e possíveis recursos; 

1.8. Assessoramento à Comissão Permanente de Licitação e/ou Pregoeiros para analise documental quanto à 

habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, de capacidade técnico operacional, quanto a habilitação econômico financeira, 

e demais atos inerentes à realização do certame seja presencial ou online por meio das plataformas de realização. 

1.9. Acompanhamento de forma direta presencial e/ou online nas alimentações de dados e documentos no portal 

dos Jurisdicionados do TCM/PA e Geo Obras, bem como nos portais de contratações como ComprasNet, Portal de 

Compras Públicas, LicitaNet, bem como SICAF, dentre outros necessários para o bom andamento dos trabalhos 

seguindo as normas regulamentadoras. 

1.10. Acompanhamento da utilização de novo sistema de controle e cadastro dos processos licitatórios no Sistema 

Aspec. 

1.11. Principalmente todo acompanhamento e assessoramento para instaurar a transição da lei federal n° 8666/1993 

e lei n°10.520/2002 para nova lei de licitações n° 14.133/2021 no âmbito municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, II, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 

posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATADO  

 

 

3.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com as disposições 

deste Termo, prestando o serviço com eficiência, discrição, sigilo de informações, presteza e pontualidade e em 

conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas. 

3.1.1. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, decorrentes da 

prestação dos serviços, objeto deste Termo, observando, inclusive, as Normas Regulamentadoras, eximindo a 

SEMMA de quaisquer vínculos trabalhistas. 

3.1.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais 

ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram 

pessoalmente o licitante, não devendo ser repassados a SEMMA, inclusive encargos sociais, previdenciários, 

securitários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, ficando 

desde logo estabelecido que a SEMMA nada deverá quanto a tais encargos, uma vez que já estão incluídos no preço 

total da contratação. 

3.1.3. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, ficando, desde logo, ressaltado que a 

atuação da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 

serviços prestados. 

3.1.4. Manter representante que será o único responsável pela fiscalização direta da prestação dos serviços e 

capaz de tomar quaisquer decisões e que deverá manter constante contato com a SECRETARIA MUNICIPAL DA 

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, sobre os serviços executados. O (s) encarregado (s) terá (ão) a obrigação de 

reportar-se, quando houver necessidade, ao gestor do contrato designado pela SEMMA/PMA e prontamente tomar 
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as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. 

3.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas pela SEMMA. 

3.1.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho quando forem vitimados seus empregados na sede da SEMMA, prestando-lhes os 

atendimentos devidos. 

3.1.7. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, observando às 

recomendações determinadas pela boa técnica e legislação pertinente. 

3.1.8. Quaisquer despesas extraordinárias, não contempladas neste Termo, mas que sejam imprescindíveis à 

execução da prestação dos serviços, deverão ser prévia e formalmente solicitadas e autorizadas pelo fiscal do 

contrato ou responsável da Gerência Geral, e enviada mensalmente junto à NF, acompanhados dos respectivos 

comprovantes. 

3.1.9. Permitir que a SEMMA promova a fiscalização do objeto contratual em obediência às prescrições do 

art. 67 da Lei n° 8.666/1993. 

3.1.10. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela SEMMA para a execução do 

Contrato. 

3.1.11. Responsabilizar-se única, integral e diretamente pelos serviços contratados e obrigações assumidas, nos 

termos deste instrumento e da legislação vigente. 

3.1.12. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação. 

3.1.13. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela Contratante, pessoalmente, para exame e 

esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado. 

3.1.14. Manter a Contratante informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as conveniências desta. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADO à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 

Setor Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Conforme artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, a locação de imóvel 

contratada será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 

CONTRATANTE, na qualidade de Fiscal do Contrato, com atribuições específicas, especialmente, designado  

5.2. A CONTRATANTE indica como fiscal do contrato o(a) sr(a) GLEICE GOMES DE ALMEIDA,  inscrita no 

CPF n°: 858.680.972-04, a qual fica responsável por fiscalizar a execução deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO 
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6.1 O início da prestação dos serviços será em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. O prazo de vigência 

do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser 

prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 

57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

6.3 - Toda prorrogação será precedida de avaliação. 

6.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

6.4.1 - A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 

6.4.2 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação, qualificação exigidas neste processo. 

6.2- Administração Pública do Município de Altamira providenciará a publicação do resumo deste contrato nos 

termos da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 

 

7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, 

e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo (a) CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 

do objeto deste contrato, submeter-se-á ao CONTRATADO, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 

penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 - Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com a CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

8.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento 

de alguma das cláusulas contratuais; 

 

8.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 

pagamento, se julgar conveniente; 

 

8.5. O pagamento da multa não eximirá ao CONTRATADO de corrigir as irregularidades que deram causa à 
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penalidade; 

 

8.6. A CONTRATANTE deverá notificar ao CONTRATADO, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 

durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

8.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente da 

CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

9.1 - O valor global é de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil, e oitocentos reais), divididos em 12 parcelas mensais 

de:  Valor bruto Mensal de R$7.900,00 (sete mil, e novecentos reais), a ser pago até o dia 10 de cada mês diretamente 

ao CONTRATADO mediante crédito em seu nome no Banco do Bradesco 5757-6, CONTA CORRENTE 0005198-

5, segundo as autorizações expedidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e de conformidade 

com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

Obs: Estão inclusas no valor acima a alimentação e hospedagem fixa de dois funcionários, os quais irão residir em 

Altamira, com folga de 05 dias a cada bimestre.  

Parágrafo Primeiro - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível ao 

CONTRATADO, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante 

da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação 

a cada mês de atraso. 

Parágrafo Segundo - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, pela variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se 

tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será 

utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária abaixo, no valor global de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil, e oitocentos reais), ficando o saldo 

pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 

necessário. 

 

Dotação 2023: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 

PROJETO ATIVIDADE: 

18 122 0036 2.207 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO 

MEIO AMBIENTE. 

180541 0036 2.218 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSO: 

15000000 – Recursos não vinculados de impostos 

 17090000- Trasf da união Recursos Hídricos. 

17490060 – Transf. Estado cota-parte ICMS verde. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de 

contratos e disposições de direito privado. 

 

12.2 - Fica eleito o Foro do Município de Altamira, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 

caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 

em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas abaixo. 

                                                                            

Altamira/PA, 18 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

__________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
ANTONIO UBIRAJARA B. UMBUZEIRO JUNIOR  

Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

T DO S M DA SILVA 

CNPJ: 24.549.467/0001-62 

TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA 

CPF : 614.025.832-49 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

                                                                                  

1.________________________________      2._________________________________ 

CPF:                                                                CPF:                                                                 
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