
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20180430
Convite nº 1/2018-001

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
E A EMPRESA ÍCARO CONSULTORIA ASSESSORIA E 
PROJETOS LTDA-EPP, CONFORME ABAIXO MELHOR SE 
DECLARAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, órgão da Administração Direta do Município de 
Rondon do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com sede a Rua Gonçalves Dias nº 400, na cidade 
de Rondon do Pará, inscrita no CNPJ sob nº 04.780.953/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Senhor ARNALDO FERREIRA ROCHA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 255.871.452-04, 
domiciliado e residente na ESTRADA DO SURUBIJÚ S/N, Rondon do Pará - PA, doravante denominado 
CONTRATANTE; e do outro lado a empresa ÍCARO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA-
EPP, CNPJ 08.240.622/0001-07, sediada na Trav. Almirante Wandenkolk, 1243, Sala, 702, Umarizal, cidade de 
BELÉM-PA, representada neste ato por PAULO AFONSO LIMA DA COSTA, portador do CPF nº 
049.387.632-49, domiciliado e residente na rua 9 de Janeiro, São Braz, BELÉM-PA, CEP 66063-260, de agora 
em diante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 
obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO
1.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações 
posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de direito privado aplicáveis à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO
2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade Convite, processada sob o nº 1/2018-001.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO
3.1. O presente contrato tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA PARA VIABILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS ESTADUAL E 
FEDERAL, INCLUINDO A GESTÃO DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM 
DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ORGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO 
PARÁ.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

087920  SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ADMINIS  MÊS                     6,00        13.500,000        81.000,00
        TRATIVA DE CONTRATOS/                                  
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        CONVENIOS JUNTOS AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CAIXA

        ECONOMICA FEDERAL E  FUNASA.                           
        ESTRUTURAÇAO DE NEGORCIOS                              

        VISANDO A CAPTAÇAO     DE     RECURSOS     FINANCEIROS,
        DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS,    TANTO    ATRAVES    DE

        PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS (FEDERAIS E ESTADUAIS). QUANTO
        DA INICIATIVA PRIVADA  PARA  A  EXECUÇAO DE PROJETOS DE

        INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E HABILITAÇAO.             

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       81.000,00

CLÁUSULA QUARTA: DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A licitante vencedora deverá prestar os serviços constantes no Anexo I, conforme a ordem de serviços.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições 
contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.

5.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, deste 
Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Realizar os serviços, objeto do presente contrato, em estrita conformidade com a proposta de preços na 
licitação, modalidade Convite Nº 1/2018-001.

6.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas autoridades, 
inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em decorrência 
deste contrato, assim como os respectivos adicionais.

CLÁUSULA SÉTIMA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE
7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na proposta de preços na Licitação, 
modalidade Convite nº 1/2018-001, bem como no anexo I da cláusula terceira, cujo valor global é de R$ 
81.000,00 (oitenta e um mil reais) desde que efetiva e comprovadamente executados todos os serviços.

7.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de qualquer natureza, deverão estar incluídos nos preços unitários 
dos serviços e objeto do presente contrato, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses 
elementos.

7.3. Os preços ora contratados não poderão sofrer atualizações dentro da vigência normal deste instrumento 
contratual.

CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após o Departamento de Compras fazer a confirmação da 
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execução dos serviços, e apresentação da fatura para verificar se os dados da nota estão de acordo com a cláusula 
terceira deste contrato, e após constatar e atestar a sua veracida de segue para a Tesouraria, para efetivação do 
pagamento.

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

8.3. A CONTRATADA se obriga quando na emissão das notas fiscais no espaço observação deverá constar o 
número da Carta Convite e do contrato. 

CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto em licitação estão livres e não comprometidos, e 
correrão pela seguinte dotação orçamentária: 0301.041220301.2.031 Manutenção da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão, Classificação Econômica 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria, 
Subelemento 3.3.90.35.99, no Valor de 81.000,00 (oitenta e um mil reais), ficando o saldo pertinente aos demais 
exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PESSOAL EMPREGADO
10.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu pessoal designado para 
a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se a CONTRATANTE de 
qualquer responsabilidade nesse sentido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO
11.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou parcial do 
CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades:

Advertência;
Multa, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso da entrega do 
trator, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos; e
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
como se neste instrumento transcrito fossem.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
12.1. O presente Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de interpelação judicial, 
em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie, 
quando:
a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa 
prevista na alínea “b”, do item 11.1 da Cláusula antecedente;
b) Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos serviços;
c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência.

12.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, 
mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

12.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta rescisão 
não traga prejuízo à CONTRATANTE.

12.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das 
obrigações trabalhistas dela decorrentes.

12.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcrito 
fossem. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO
13.1. Poderá este contrato ser objeto de alteração, quando for de interesse das partes, observada as formalidades 
legais e mediante assinatura de Termo Aditivo, conforme prevê a legislação regente da matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VIGÊNCIA
14.1. O presente contrato vigerá por 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura, prorrogável nos termos da 
legislação em vigor, através de termo aditivo, assinado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO
15.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de sua 
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
16.1. Fica designado para em representando a Administração Municipal o(a) servidor(a) NATANAEL COPEIRO 
DOS SANTOS, para  acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO
17.1. Fica eleito foro da cidade de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir as questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este  Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma.

Rondon do Pará, 29 de Outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
CNPJ 04.780.953/0001-70

CONTRATANTE

ÍCARO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA-EPP
CNPJ nº 08.240.622/0001-07

CONTRATADA
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PAULO AFONSO LIMA DA COSTA
           PROCURADOR

Servidor
PAULO
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