
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

 

1 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

CONTRATO Nº 237/2020 

Inexigibilidade de Licitação nº 018/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGARAPÉ - AÇU - PA E A PESSOA 
JURÍDICA ATLAS CONSULTORIA E PROJETOS 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EIRELI - ME, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE 

TRÂNSITO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE 
GESTÃO DO DEMUTRAN E DA JARI (JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÃO). 

 

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU, pessoa jurídica 
e direito público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - AÇU, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.117/0001-55, com sede à Av. Barão do Rio Branco, nº 
3635, Bairro Centro, CEP: 68.725-000 Município de Igarapé – Açu/PA, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 
NORMANDO MENEZES DE SOUZA, brasileiro, portador do RG nº 3091052-SSP/PA, 

inscrito no CPF sob o nº 585.404.072-72, domiciliado na cidade de IgarapéAçu/PA, doravante 
denominada de CONTRATANTE e empresa ATLAS CONSULTORIA E PROJETOS DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 

28.592.609/00001-16, estabelecida na Trv Major Passarinho, 471, Santa Lidia, Castanhal-PA, 
CEP 68745-428, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 

pela Sra ANA DO SOCORRO LIMA DE SOUZA, brasileira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n°2732177, CPF nº 605.555.212-49 residente na Rua Rufino 

Passarinho,471, bairro Santa Lidia, Castanhal-PA, CEP 68.745-428, doravante denominada de 
CONTRATADA, têm justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Empresa Especializada em 

Consultoria de Trânsito para capacitação da equipe de Gestão do DEMUTRAN e da 

JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
2.1 - Este contrato fundamenta-se no Art. 25, inciso II, c/c o Art. 13, inciso III, VI da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO 
3.1. A participação da servidora ma referida capacitação ficará condicionada ao envio da nota 

de empenho, deta forma o termo de contrato será substituído pela nota de empenho. 
3.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações e na proposta, devendo ser refeitos/substituído no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
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penalidades previstas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS 

4.1. Os cursos serão realizados na cidade de Igarapé-Açu, em local a ser definido pela 
contratante; 

4.2. Os cursos serão realizados em datas a serem definidas pela contratante, porém em 
período initerruptos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado, por meio de ordem bancária, em conta corrente indicada 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
prestação dos serviços elencados na nota fiscal.  

5.2. O pagamento somente será autorizado depois do “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentadae depois de verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA. 
5.3. Havendo erro na apresentação nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente decoorente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributáriaprevista na legislação 
aplicável. 

5.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 
6.1. A prestação dos serviços de consultoria de trânsito, além das citadas no item 1 acima, também 

abrangerá:  

a) Executar os serviços conforme especificações deste contrato;  

b) Cumprir com a programação da capacitação, emitir certificado de participação, bem 

como emitir nota fiscal;  

c) Reparar, corigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado neste contrato e seus anexos, os serviços efetuados em que se verificarem, 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

d) Responsabilizar-se por todas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadiplência não 

transfere responsabilidade a CONTRATANTE; 

e) Relatar à CONTRATANTE, quando questionada por essa, toda e qualquer 

irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

f) Não permitir a ultilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de jovem aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

ultilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

g) Manter durante toda a vigência do serviço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na contratação; 

h) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
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quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto incialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, 1993; 

i) Fornecer em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham 

a ser solicitadas pela CONTRATANTE, sobre o serviço objeto deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: Proporcionar todas as condições para que a 

CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato; 

a) Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas neste contrato e seus anexos 

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA através 

de servidor especialmente designado; 

c) Verificar minuciosamente a conformidade dos serviços executados com as 

especificações constantes neste contrato e na proposta, para fins de aceitação; 

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA, necessários à execução dos serviços contratados; 

f) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregulridades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido na forma estabelecida neste contrato e seus anexos; 

g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a prestação de 

serviço; 

h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela CONTRATADA; 

i) A administração não responderá por quaisquer compromisso assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, 

bem como por qualquer dano direto causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
7.2. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

A metodologia de avaliação da execuçãodos serviços será de acordo com os seguintes 

parâmetros: 
a) Atendimento integral das exigências do termo de referência e do conteúdo 

programático em anexo; 
b) Qualidade dos serviços pretados; 

c) Potualidade na execução dos serviços.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

8.1. - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 24 de agosto de 2020 extinguindo-se 
após total execução do objeto deste contrato. . 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 
9.1. - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 
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nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 
a) 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 a CONTRATADA, sendo-lhe 
garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

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; 

 
b) 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; 

 
c) As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 
d) O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 
descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 
e) O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 
f) O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR, CONDIÇÔES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTE 

 

11.1.- O valor global do contrato, será fixado em R$17.350,00 (dezesete mil trezentos e 

cinquenta reais). 

 

11.2.- O valor será pago após a execução do curso aos servidores, 15 dias após a emissão da 

nota fiscal pela empresa e elaboração do empenho. 

11.3.- Não haverá reajuste de preço de forma alguma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) 
CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2020 Unidade Orçamentária 1010 – 

Secretaria Municipal de Obras, Ser. Urb. e Transporte, Projeto Atividade 14 125 0051 2.087 

- Manutenção das atividades do DEMUTRAN, Fonte de Recurso 10010000, Elemento de 
Despesa 33.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 17.350,00 

(dezessete mil trezentos e cinquenta reais), ficando o saldo pertinente aos demais exercícios 
a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1. - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 

das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
 

a) - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei 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. 

 

b) - Fica eleito o Foro da cidade de IGARAPÉ AÇU - PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

c) - 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. 

 

 

Igarapé Açu-PA, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
ATLAS CONSULTORIA E PROJETOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EIRELI - ME 

CNPJ 28.592.609/00001-16 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1.   2.   

CPF:  CPF: 
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