
 

CONTRATO 036/2019 

 

 

Que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARBONITA, Estado de Minas Gerais, CNPJ 21.154.174/0001-
89, situada à Praça Edgard Miranda, n° 202, Bairro: Centro, nesta 
cidade de Carbonita Estado de Minas Gerais, adiante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Sr. 
Nivaldo Moraes Santana, inscrito no CPF sob o nº: 944.294.726-
53 e do outro lado a empresa MARIA DE LOURDES VIEIRA 
SILVA 02699898627, inscrita no CNPJ nº: 21.335.931/0001-10 
estabelecida na cidade de Carbonita - MG, Rua/Av: Jonas 
Câmara, 159-A, Bairro Centro, aqui representada pela Maria de 
Lourdes Vieira Silva, adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:   

 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE 

O Município de Carbonita - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade 
de Carbonita /MG, na Praça Edgard Miranda, 202, Centro, inscrita no CNPJ sob o No 
21.154.174/0001-89, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. Sr. Nivaldo Moraes 
Santana, portador do CPF nº. 944.294.726-53, residente neste município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A Empresa MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA 02699898627 sediada à Av./Rua Jonas 
Câmara, 159-A, Bairro Centro, Carbonita- MG, inscrita no CNPJ sob o N.º 21.335.931/0001-10, 
neste ato representada legalmente por Maria de Lourdes Vieira Silva, brasileira, residente e 
domiciliado em Rua Jonas Câmara, 159-A, Bairro: Centro, Carbonita- MG, portador da CI N.º 
21.117.115 SSP -SP, inscrito no CPF sob o N.º 026.998.986-27. 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 056/2019 – Pregão 
Presencial No 027/2019, regido pelas Leis Federais Nº 8.666/93 e 10.520/02, e pelo Decreto 
Municipal nº 483/2017 (que regulamenta a modalidade pregão) e suas posteriores alterações. 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 – DO OBJETO 

Constitui objeto desse contrato, a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos em Gestão Ambiental para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
conforme especificações, a saber: 

1. 2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

Assessoria nos requisitos legais de natureza ambiental Desenvolvimento de indicadores de 
sustentabilidade  

a) Auditoria de Sistemas da Gestão Ambiental, Qualidade e Segurança, apontando os 
principais problemas encontrados principalmente quando às moradias em áreas de risco. 



 
Deverá a empresa, além apontar os riscos/problemas iminentes também apresentar 
projetos/medidas para sanar os problemas encontrados, atuando sempre em conjunto com 
as secretarias e conselhos municipais (CODEMA e COMDEC). 

b) Assessoria na defesa para autos de infração; 

c) Realização de EIA, RIMA, PCA, RCA, RADA, AAF, EAS, RAP, PRAD, PBA; 

d) Monitoramento Ambiental necessário durante e após a execução de obras tanto no meio 
rural quanto na zona urbana; 

e) Gestão e Supervisão Ambiental de Obras;  

f) Perícia Ambiental Análise de Risco Ambiental; 

g) Assessoramento técnico ambiental para Prefeitura junto ao IBAMA e Ministério Público em 
questões relativas à mineração, desmatamento, esgoto sanitário, resíduos, loteamentos, 
criação de animais, passivos ambientais e outras formas de degradação ambiental, com 
ênfase a projetos técnicos e negociações. 

h) Elaboração ou Revisão do Plano Diretor, bem como do PGRS - Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos     

2.2 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

Cumprirá a contratada o contido na proposta apresentada na licitação, que fica fazendo parte 
integrante desse contrato. 

CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA 
FORMA DE PAGAMENTO  

3.1- DO PRAZO 

O prazo de validade do presente contrato será até o dia 31 de dezembro do ano de 2019, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei conforme Art. 
57, inciso II da Lei 8666/93, mediante assinatura de termos aditivos, havendo acordo entre 
as partes. 

3.2 - DO VALOR 

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de aproximadamente R$ 12.600,00 (doze mil e 
seiscentos reais). 

3.3 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

3.3.1 - O Contratado, será o responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto do 
contrato, conforme Cláusula II(segunda) do presente contrato, nos termos do Anexo I deste 
contrato, e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 
que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou 
para terceiros. 

3.3.2 - O contratado não se responsabiliza pelas informações prestadas pelos servidores e 
veracidade dos documentos fornecidos. 

3.3.3 - Os serviços de Assistência Técnica, combinados na cláusula anterior serão realizados pelo 
CONTRATADO através de documentos, dados e informações apresentadas pelo 
CONTRATANTE, dentro dos prazos legais. 

3.3.4 - É responsabilidade do CONTRATADO a veracidade das informações, dos dados e dos 
documentos fornecidos, necessários ao fiel cumprimento do estabelecido neste contrato de 
prestação de serviços de Assistência Técnica Administrativa. 



 
3.3.5 - O CONTRATADO se obriga a prestar os serviços aqui firmados na sede do 
CONTRATANTE.  

3.3.6 - Todos e quaisquer materiais necessários à fiel prestação dos serviços aqui contratados 
serão fornecidos pelo CONTRATADO. 

3.4 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.4.1. Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora até 10° dia útil do mês 
subseqüente ao da prestação do serviço, com a apresentação das respectivas notas fiscais, 
devidamente atestada pelo setor competente. 

3.4.2. Os valores serão reajustados a cada 12 meses, seguindo o índice de reajuste ipca. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente Contrato correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias do ano de 2019, a saber:  

Ficha 316 - Fonte 100    

CLÁUSULA V - DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. DA CONTRATANTE: 

5.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste instrumento, mediante a 
entrega de Nota Fiscal/Fatura. 

5.1.2 A contratante responsabilizará pelos descontos, encargos previdenciários, impostos, taxas e 
outras, se devidos, incidentes e resultantes da execução do presente contrato, os quais serão 
recolhidos nas formas e quantias devidas. 

5.1.3.  Acompanhar e fiscalizar o desempenho dos serviços da contratada. 

5.1.4. Notificar a contratada em qualquer falha ou irregularidade na prestação de serviços.  

5.2. DO CONTRATADO: 

5.2.1 Cumprir com zelo e boa-fé as atividades oriundas desta licitação, observadas as 
especificações deste edital e seus anexos, sob pena de responder pelo descumprimento 
contratual, nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993; 

5.2.2.  Responsabilizar-se-á pela execução de todos os serviços especificados no presente 
termo. 

   5.2.3 Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos 
relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do 
presente contrato. 

5.2.4 Os serviços contratados deverão ser prestados na sede Administrativa da Prefeitura 
Municipal, no mínimo 3 vezes por semana (oito horas/dia).  

5.2.5 Quando necessário realizar visitas a órgãos e entidades fora do Município. 

5.2.6 A Administração poderá requisitar a presença de representante da empresa a qualquer 
tempo, mesmo tendo a licitante prestado os serviços na forma da sub 

5.2.7. Manter o sigilo das informações a que tiver acesso, na forma da lei profissional de sua 
categoria. 



 
5.2.8. A contratada não terá direitos trabalhistas advindos da execução do presente contrato, 
sendo vínculo existente entre o contratante e contratado puramente os constantes neste 
instrumento. 

5.2.9. Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte, nos prazos 
estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos 
ou incorreções. 

5.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 
consonância com o disposto no art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 

5.2.11 A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado, com exceção dos 
requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser feito em papel timbrado do próprio 
Escritório.  

CLÁUSULA VI - DAS DESPESAS 

6.1 - Todas despesas decorrentes da prestação de serviços in loco correrão por conta do (a) 
contratado (a). 

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

7.1 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando 
necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas. 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

8.1 - A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando 
assegurar o cumprimento dos requisitos para a prestação de um serviço adequado, um 
satisfatório econômico-financeiro do prestador dos serviços e o atendimento dos aspectos legais 
em conformidade coma Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1 O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas editalícias, contratuais e 
das diretrizes (termo de referência e normas de acompanhamento contratual) implicará na 
aplicação de penalidades, consistente em multas, conforme definido neste Contrato, rescisão 
contratual e as previstos no art. 87 da Lei federal n° 8.666/1993. 

9.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
Contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes 
penalidades: 

I - Advertência; 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice 
Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Itamarandiba pelo 
prazo de 05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 
prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público 
para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo 
superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 

9.3 As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que o contratado 
tiver em razão da presente licitação. 



 
CLÁUSULA X - DO FORO 

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba para dirimir quaisquer dúvidas referentes a 
este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.  

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito. 

Carbonita, 21 de Junho 2019.  

 

_____________________________ 

Nivaldo Moraes Santana 

Prefeito Municipal 

 

_______________________________ 

Maria de Lourdes Vieira Silva 

MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA 02699898627 

 

Testemunhas 

a) ...........................................................     b) - ............................................................. 

CPF       CPF 

 


