
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
CONTRATO Nº 108/PGM/2019 - PROCESSO N.º 16.00370/2019

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI  CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  INTEGRAÇÃO/SEMI,  DE
UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A  EMPRESA
INSTITUTO  BRASILEIRO  DE
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  -  IBAM,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, o  MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  Interno,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
05.903.125/0001-45, com sede  na Rua Sete de Setembro, nº 237, Centro, neste ato representado por
intermédio  da  SECRETARIA MUNICIPAL DE  INTEGRAÇÃO/SEMI, representada  pelo  Sr.
Secretário, ÁLVARO  LUIZ  MENDONÇA DE  OLIVEIRA,  brasileiro,  divorciado,  portador  da
Cédula  de  Identidade  nº  285001  SSP/RO  e  CPF  nº  289.716.982-68,  doravante  denominado
CONTRATANTE, doravante denominado CONTRATANTE, e o INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM, pessoa jurídica de direito privado, associação civil de
caráter  educativo,  científico e  cultural,  sem fins  lucrativos,  reconhecida de Utilidade Pública  pelo
Governo Federal, através do Decreto Federal nº 34.661, de 19 de novembro de 1953 e pela Lei n°
2.149/93 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e inscrita no CNPJ nº.  33.645.482/0001-96, com
sede na Rua do Rosário, n° 72 com entrada pela Rua Buenos Aires, n° 19, Centro, na cidade do Rio de
Janeiro,  neste  ato  legalmente  representada  pelo  seu  Superintendente  Geral  Sr.  PAULO  TIMM,
administrador,  portador  da  Identidade  nº.  2028439-0  emitida  pelo  Conselho  Regional  de
Administração/RJ, e do CPF nº. 457.512.429-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com dispensa de licitação, com base no disposto
no inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93,  nos termos do  Parecer nº 104/GAB/PGM/2019, com
fundamento do artigo 24,  inciso XIII,  da  Lei  nº 8.666/93,  autorizado por  intermédio do processo
administrativo nº 16.00370/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente termo a contratação de assessoria técnica e metodológica em prol
do  desenvolvimento  institucional  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  no  processo  de
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS),  para atender à Secretaria Municipal de Integração - SEMI,  através de
atividades a serem desempenhadas pela Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMA ,conforme especificações constantes do Termo de Referência n.° 047/2019 de fls.
278-296(v).

1.2.  Integram  e  vinculam  este  instrumento  contratual,  independente  de  transcrição,  todos  os
documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.00370/2019, em
especial os seguintes:

a) Termo de Referência, fls. 278-296(v);
b) Proposta Contratada, fls. 220-242 e 343-344.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da
lei.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:

3.1. O valor deste contrato é de R$ 798.872,98 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta
e dois reais e noventa e oito centavos).

3.2. O preço estabelecido para a execução dos serviços será fixo e irreajustável pelo período de 12
(doze) meses, a contar da data de elaboração da proposta.

4. CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECUÇÃO:

4.1. PAGAMENTO:

4.1.1. O pagamento  será  efetuado em até  o  15 (quinze)  dias  úteis após  a  apresentação  de  nota
fiscal/fatura,  a  qual  somente  poderá  ser  emitida  após  a  certificação  dos  serviços  executados  em
conformidade com o cronograma de trabalho validado pela Contratante.

4.1.2. As notas fiscais/faturas correspondentes deverão ser entregues pela Contratada, diretamente à
Secretaria Municipal de Integração SEMI, que as liberarão para pagamento, após atestar a prestação
do serviço;

4.1.3. O  pagamento  somente  será  liberado  após  a  entrega  dos  produtos/serviços  aprovados  e
certificados  pela  Comissão  formada  para  esta  finalidade que  deverá  analisar  e  certificar  que  os
produtos entregues pela CONTRATADA se encontram em estrita conformidade com os elementos
mínimos definidos no termo de referência/projeto básico,  mediante apresentação da Nota Fiscal que
será devidamente atestada pelos membros da comissão.

4.1.4. O pagamento será efetuado pela SEMI, após a regular liquidação da despesa, mediante depósito
em nome da CONTRATADA, na conta por ela indicada.

4.1.5. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizados
e o período da execução.

4.1.6. A CONTRATANTE terá, a partir da data da entrega dos serviços prestados pela CONTRATADA,
até 10 (dez) dias para análise e elaboração de relatório no qual será manifestada a análise da Secretaria
Municipal de Integração/SEMI sobre a efetiva prestação dos serviços e sua conformidade com o termo
contratual, bem como deliberar para providências do respectivo pagamento.
4.1.8. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será contado a
partir da sua reapresentação devidamente regularizada.

4.1.9. O pagamento ficará adstrito ao cumprimento de cada etapa do cronograma, de acordo com a
apreciação da Comissão de Fiscalização.

4.1.10. Os  documentos  fiscais  deverão,  obrigatoriamente,  discriminar  a  prestação  dos  serviços
realizados e o período da execução.

4.1.11. A CONTRATADA deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura a comprovação de regularidade
fiscal perante os órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhista, INSS e FGTS e CND, sob pena
da aplicação das penalidades previstas neste contrato ou até mesmo a rescisão contratual;

4.1.12. A CONTRATANTE não  pagará  juros  de  mora  por  atrasos  de  pagamentos  e  os  eventuais
encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes de culpa exclusiva da CONTRATADA;

4.1.13. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente
no Município de Porto Velho, em favor da empresa CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
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4.1.14. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar
os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM= I x N x VP Onde:

EM: Encargos moratórios;  N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento; VP: Valor da parcela em atraso; I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim,
apurado:
 

     I=    i    
          365 

I= 6/100
      365

I= 0,00016438 

4.10. A  Administração  não  pagará,  sem  que  tenha  autorização  prévia  e  formalmente,  nenhum
compromisso  que  lhe  venha  a  ser  cobrado  diretamente  por  terceiros,  seja  ou  não  instituições
financeiras.

4.2. DA EXECUÇÃO:

4.2.1. O presente contrato deverá seguir o cumprimento das fases do trabalho constantes do Termo de
Referência,  objetivando a elaboração do Plano Municipal  de Saneamento Básico (PMSB) de Porto
Velho-RO,  incluindo-se  a  elaboração do Plano de Gestão  Integrada de Resíduos  Sólidos  (PGIRS),
estando prevista a realização de 03 (três) fases de trabalho e 07 (sete) produtos a serem elaborados ao
longo da prestação de serviços de consultoria, com pagamento de percentual do valor global do contrato
a cada entrega de produto, de acordo com as seguintes tabelas:

TABELA I – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

FASES PRODUTOS
PERCENTUAL

DO VALOR
GLOBAL

VALOR
(R$)

FASE 1

Produto 1 – Plano de Trabalho 

15% R$ 119.830,95Produto 2 – Plano de Mobilização e Comunicação
Social

FASE 2

Produto 3 – Diagnóstico técnico participativo dos
serviços de saneamento básico

20% R$ 159.774,59

Produto  4  –  Prognóstico  e  alternativas  para
universalização dos serviços de saneamento básico

20% R$ 159.774,59

Produto  5  –  Programas,  projetos  e  ações  e
hierarquização  das  áreas  e/ou  programas  de
intervenção

15% R$ 119.830,95

Produto  6  –  Mecanismos  e  procedimentos  para
avaliação sistemática da efetividade dos PMSB &
PGIRS

15% R$ 119.830,95

FASE 3
Produto 7 – Relatório final dos PMSB e PGIRS e
respectivas minutas de lei

15% R$ 119.830,95

TOTAL 100% R$ 798.872,98
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TABELA II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR FASE E PRODUTOS*

FASE 1 FASE 2 FASE 3

30 DIAS 190 DIAS 20 DIAS

EVENTOS

● Oficina  Técnica  1  –
Discussão do Plano de
Trabalho e do Plano de
Mobilização  e  de
Comunicação.

● Evento  de  lançamento
do Plano Municipal de
Saneamento  Básico  e
do  Plano  de  Gestão
Integrada  de  Resíduos
Sólidos.

● Oficina Técnica 2 – Discussão
dos diagnósticos

● Oficina  Preparatória  1  –
Estruturação  das  Reuniões
Comunitárias

● 1ª  Rodada  de  Reunião
Comunitárias

● Oficina Técnica 3 – Discussão
do prognóstico

● Oficina  Preparatória  2  –
Estruturação  das  Reuniões
Comunitárias

● 2ª  Rodada  de  Reuniões
Comunitárias (sob a condução
da Prefeitura e Participação da
equipe  da  Contratada  na
audiência  pública  da  sede
municipal)

● Oficina  Técnica  4  –
Discussões finais do PMSB e
PGIRS (prefeitura)

● Oficina  Preparatória  3  –
Estruturação  das  Audiências
Públicas (Prefeitura)

● Audiências  Públicas  (sob  a
condução  da  Prefeitura  e
participação  da  equipe  da
Contratada  na  audiência
pública municipal

PRODUTOS

● Produto  1  –  Plano  de
Trabalho

● Produto  3  –  Diagnóstico
técnico  participativo  dos
serviços  de  saneamento
básico

● Produto  4  –  Prognóstico  e
alternativas  para
universalização  dos  serviços
de saneamento básico

● Produto  5  –  Programas,
projetos  e  ações  e
hierarquização das áreas e/ou
programas de intervenção

● Produto  6  –  Mecanismos  e
procedimentos para avaliação
sistemática da efetividade dos
PMSB & PGIRS

● Produto  7  –  Relatório  final
dos  PMSB  e  PGIRS  e
respectivas minutas de lei

● Produto 2 – Plano de
Mobilização  e
Comunicação Social

TABELA III – QUADRO RESUMO

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR FÍSICO

VALOR POR PRODUTO FASE VALOR TOTAL

PRODUTOS 1 e 2 R$ 119.830,95 1

R$ 798.872,98

PRODUTO 3 R$ 159.774,59

2
PRODUTO 4 R$ 159.774,59

PRODUTO 5 R$ 119.830,95

PRODUTO 6 R$ 119.830,95

PRODUTO 7 R$ 119.830,95 3

4.2.2.  Todos os prazos de execução e entrega dos produtos são contados a partir da assinatura da
ordem de serviço.
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4.2.3. Os prazos de realização dos eventos e de entrega dos produtos em cada fase de execução do
presente contrato encontram-se definidos no termo de referência n.° 047/2019, constante nos autos do
processo administrativo n.º 16.00370-00/2019, que faz parte integrante deste contrato.

4.2.4. Valores conforme proposta apresentada pela Contratada (220-242 e 343-344)

5. CLÁUSULA QUINTA   -PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:  

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo a ser firmado entre as partes,
na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente justificado e autorizado pela
autoridade competente.

5.2.  O  prazo de execução dos serviços de consultoria é de  08 (oito) meses, conforme previsto no
Termo de Referência (fls. 278-296(v)), que faz parte integrante do presente contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS:

6.1. As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato  serão provenientes  de recursos  consignados  no
orçamento  da  Secretaria  Municipal  de  Integração  e  correrão  à  conta  da  seguinte  programação
orçamentária:

-Programa/Atividade: 16.31.1854203502.912,  Elemento de Despesa nº. 3.3.90.3500 – Serviços de
Consultoria, Fonte de Recursos: 30.23 – Recursos do Tesouro, conforme Nota de Empenho Global
nº. 007084  de 20.12.2019, no valor de  R$119.830,95. (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta
reais e noventa e cinco centavos).

6.2. O valor remanescente será consignado pela SEMI na abertura do exercício financeiro de 2020 por
intermédio de termo de apostilamento.

7.   CLÁUSULA SÉTIMA -   DA ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

7.1. A Contratada deverá desenvolver/executar as atividades e serviços, ainda elaborar os respectivos
produtos de acordo com o discriminado no Termo de Referência,  fls.278-296(v),  o qual faz parte
integrante do presente contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

8.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará, no prazo de
até 10 (dez) dias, após assinatura do instrumento contratual a garantia no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93.
Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

8.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

8.1.2. fiança bancária;

8.1.3. seguro garantia;

8.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for
notificada pela SEMI;

8.3. A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações
contratuais; 
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8.4. Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser emitida sob a forma
escritural,  mediante  registro  em sistema centralizado de  liquidação e  de  custódia  autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

8.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do Contrato caso não
haja pendências e, caso seja em dinheiro, deverá ser recolhida junto ao banco do Brasil, em conta
específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56,
da Lei n.º 8.666/93; 

8.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento); 

8.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato  por  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,  conforme  dispõem  os
incisos I e II do art. 78 da Lei 8.666/93; 

8.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à Administração; 

d) obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  adimplidas  pela
CONTRATADA; 

8.9.  O garantidor  não é  parte  interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE, com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA; 

8.10. A garantia será considerada extinta, com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para
o  levantamento  da  importância  depositada  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  Administração,  mediante  termo circunstanciado  de  que  a  CONTRATADA cumpriu
todas as cláusulas do contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. A consultoria contratada fica obrigada a observar e cumprir integralmente os serviços consignados
no  termo de referência/projeto básico e no presente contrato, bem como todas as condições legais
exigidas para contratar com organizações públicas, e ainda:

9.2. Executar os serviços em estrita observância às condições e prazos pactuados, que devem compor
as  fases  de execução (cronograma)  que integrará  a  proposta  original  (orçamento)  com os valores
respectivos.

9.3. Reunir  a  documentação  exigida  e  necessária  para  que  se  possa  consolidar  o  processo  de
contratação, bem como para que a Prefeitura Municipal de Porto Velho possa proceder os respectivos
pagamentos dos serviços prestados na forma do cronograma de execução.

9.4. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à execução dos serviços
contratados, sem nenhum ônus adicional para o contratante.
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9.5. Atender prontamente as solicitações do contratante acerca dos serviços contratados e fornecer os
esclarecimentos que forem necessários.

9.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, como passagens
aéreas,  hospedagem,  alimentação,  transporte,  tributos,  pagamento  de  seguros,  impostos,  taxas  e
serviços, encargos sociais e trabalhistas e demais custos que possam ser necessários à execução da
consultoria.

9.7. Executar os serviços contratados, através de profissionais devidamente qualificados;

9.8. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos
objetivos em questão;

9.9. Responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  multas  eventualmente  aplicadas  por  quaisquer
autoridades, Federais, Estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por atos
de seu pessoal;

9.10. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou
prepostos às dependências, instalações e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, a título de
culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização;

9.11. Apresentar cronograma de execução dos serviços descritos no termo de referência/projeto básico;

9.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas do termo de
referência/projeto básico;

9.13. Cumprir  rigorosamente  com  todas  as  programações  e  atividades  constantes  do  termo  de
referência/projeto básico e neste Contrato;

9.14. Zelar pela perfeita execução dos serviços objeto do termo de referência/projeto básico e deste
Contrato;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Indicar formalmente o responsável para acompanhamento da execução contratual.

10.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.

10.3. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executados pela
empresa CONTRATADA;

10.4. Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA,  quando  devidamente
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

10.5. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados;

10.6. Definir  mecanismos  de  gerenciamento  e  controle  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTRATADA,  assim  como avaliar  a  execução  mensal  das  atividades  em andamento,  a  serem
desenvolvidas relativas aos serviços contratados;

10.7. Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato,  através  de  uma  comissão  especialmente
designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;
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10.8. Promover, por meio de um fiscal ou equipe de fiscalização indicados, o acompanhamento e a
prestação  dos  serviços  contratados,  verificando  se  estão  em  conformidade  com  o  solicitado  no
detalhamento do objeto do termo de referência/projeto básico;

10.9. Fornecer, à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e
demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços contratados;

10.10. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada por ocasião da
prestação dos serviços contratados, tomando as providências necessárias para as devidas correções
decorrentes de erros e falhas ou para sua devolução, se for o caso;
10.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.12. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato;

10.13. Disponibilizar o espaço físico à CONTRATADA para a prestação dos serviços, quando essa
necessitar que sua execução ocorra internamente;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE DAS
INFORMAÇÕES:

11.1. Todas as informações coletadas, cedidas ou repassadas pelo Contratante serão tratadas em caráter
confidencial pelos consultores contratados.

11.2. O contratado cederá ao Contratante, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, concomitante
com o art.  4º,  da  Lei  nº  9.609/1998,  o  direito  patrimonial  e  a  propriedade intelectual  em caráter
definitivo dos produtos, metodologias e resultados obtidos em consequência desta contratação.

11.3. Entendendo-se por resultados toda a documentação dos produtos e serviços gerada pelo Projeto,
incluindo os documentos das soluções e produtos gerados,  que tenham sido desenvolvidos para o
Projeto, planilhas de cálculo, questionários de entrevistas, tabelas comparativas, documentos, base de
dados e outras ferramentas eletrônicas como apoio à sua consecução deverão ser disponibilizados para
uso exclusivo do Contratante, também em meio magnético. 

11.4.  A divulgação através de terceiros ou pela Contratada, por quaisquer meios, do andamento dos
trabalhos,  dos  dados  e  das  informações  levantadas,  dos  resultados  desenvolvidos  (relatórios,
conclusões,  projetos,  etc.),  só  poderá  ocorrer  mediante  autorização  por  escrito  do  Contratante,
discriminando  detalhadamente  qual,  onde  e  como  será  a  divulgação,  hipótese  em  que  será
necessariamente apresentada a forma final a ser veiculada.

11.5. Após o término dos trabalhos, a contratada deverá solicitar documento que autorize a inclusão da
citação  dos  trabalhos  deste  contrato  em seu  portfólio.  A divulgação  ou  uso  dos  resultados  para
trabalhos científicos ou qualquer outro uso deverá ser autorizado pelo Contratante, mesmo após o
término do contrato.

11.6.  A Contratada  deverá  manter  estrito  sigilo,  a  qualquer  tempo,  sobre  todas  as  informações
confidenciais, se obrigando, por si e seus funcionários e/ou prepostos, a não utilizar e/ou divulgar a
terceiros, o resultado dos respectivos exames, relatórios e afins, utilizando-os apenas com o único
propósito de executar os serviços contratados;

11.7. São confidenciais, dentre outros, os documentos e relatórios relativos aos serviços discriminados
do Projeto Básico, assim como as análises, compilações, estudos preparados pela Contratada ou seus
colaboradores, em função da execução dos trabalhos descritos no Projeto Básico e no Contrato;
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11.8. Em  caso  de  violação  das  obrigações  constantes  desse  item,  a  CONTRATADA responderá
diretamente à Administração Pública da Prefeitura do Município de Porto Velho por perdas e danos,
sem prejuízo de quaisquer outros direitos que a Administração tenha por força do Contrato ou da Lei.

12.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -   DA  FISCALIZAÇÃO  E  SUPERVISÃO  DOS  
SERVIÇOS:

12.1. Da Fiscalização:

12.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA
caberão,  simultaneamente,  a comissão  de  fiscalização designada pela  Secretaria  Municipal  de
Integração, para efetuar o acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços. 

12.1.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto,
a  Administração  reserva-se  no  direito  de,  sem que  de  qualquer  forma restrinja  a  plenitude  dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla fiscalização sobre esta contratação, direta ou indiretamente,
podendo para isso:

a) solicitar  da  CONTRATADA  quaisquer providências entendidas  como necessárias para o
bom andamento dos serviços objeto da pretensa contratação; e,

b) fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais devidos pela contratada, no que
se refere ao objeto em questão.

12.2. Da Supervisão:

12.2.1. A  supervisão  da  execução  do  serviço  caberá  a  comissão  designada pela  Subsecretaria
Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável/SEMA da  Secretaria  Municipal  de
Integração/SEMI da Prefeitura  de Porto Velho,  que praticarão todos e quaisquer  atos  próprios  ao
exercício  desse  mister,  definidos  na  legislação  pertinente,  e  nas  especificações  técnicas  a  serem
executadas;

12.2.2. A supervisão e a fiscalização tratadas neste item não excluem, nem reduzem a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  serviço  inadequado  ou  de  qualidade
claramente inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da lei nº 8.666/93.

12.2.3. É facultada à fiscalização e à supervisão dos serviços técnicos de consultoria a não aceitação
dos  produtos  das  atividades  desenvolvidas,  em  virtude  de  inconsistências  ou  não  adequação  às
disposições no Termo de Referência, bem como a solicitação de ajustes e/ou substituição dos mesmos.
Do mesmo modo, a não observação dos formatos dos documentos, conforme estabelecido no Termo
de Referência n.° 047/2019 implica na não aceitação dos produtos/serviços. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES:

13.1.Pelo descumprimento de quaisquer  cláusulas  ou condições  do presente  Projeto Básico,  serão
aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis,  12.846/2013 e  8.666/93.  As  sanções  administrativas,
também poderão ser aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório;

13.2. Advertência: que será aplicada por meio de notificação, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que a CONTRATADA apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante
crivo da Administração;
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13.3. Multa:

13.3.1. No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  dos  materiais,  será  aplicado  à
CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor
contratual;
(dois por cento) do valor contratual;

Ou:

13.3.2. Multa  moratória  de 1 % (um por  cento)  por  dia  de atraso,  que incidirá  sobre  o valor  da
obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

13.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá garantida a
prévia defesa,  aplicar à CONTRATADA inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei
8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do
contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

13.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o contrato, no
todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o
contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

13.6. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA
tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência  ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da Secretaria Municipal de Integração – SEMI.

13.7. A multa prevista  nesta  seção não tem efeito compensatório  e, consequentemente,  o  pagamento
dela não exime a Contratada da reparação de eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação.

13.8. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da 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 o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior;

13.10. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos serviços, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior;

13.11. As multas eventualmente impostas à CONTRATADA serão descontadas dos pagamentos a que
fizer jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não
tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados  de  sua  intimação,  para  efetuar  o  pagamento.  Após  esse  prazo,  não  sendo  efetuado  o
pagamento, os dados da CONTRATADA serão encaminhados ao órgão competente para inscrição em
dívida ativa;

13.12 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia
do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhe  franqueada  vista  aos  autos  do
processo.
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13.13 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do
artigo 109, da Lei 8.666/93.

13.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Fornecedores do
Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado
por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e demais cominações
legais.

13.15. As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

13.16.  As penalidades  são independentes  e  a  aplicação de uma não exclui  a  das  demais,  quando
cabíveis;

13.17. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS:

14.1. A  CONTRATADA é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, resultantes da execução deste contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:

15.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no presente
contrato e no projeto básico, enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis;

15.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos prazos
estabelecidos;
b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa causa e sem prévia
comunicação ao CONTRATANTE;
c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais dos serviços, sem prévia anuência
do CONTRATANTE;
d) A decretação de falência da CONTRATADA ou a instauração de insolvência civil;
e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;
f) Razões de interesse  público,  justificadas  e  determinadas pela  máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE;
g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  deste  contrato,
regularmente comprovada nos autos.

15.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante
lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a CONTRATANTE.

15.4.  Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência dos
artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PRERROGATIVAS:

16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:
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a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,  desde  que  objetive
atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;
b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos
elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir  o  contrato amigavelmente  por  acordo entre  as  partes,  desde que conveniente  ao
interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
superior;

e) Rescindir o contrato unilateralmente, desde que conveniente ao interesses da Administração,
não gerando ônus para o CONTRATANTE;

f) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
superior.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1. Os serviços objetos deste contrato deverão ser executados de acordo com o termo de referência
n.°  047/2019,  havido  nos  autos  do  processo  administrativo  n.º  16.00370-00/2019,  que  faz  parte
integrante do presente contrato;

17.2. A CONTRATADA deverá nomear um responsável técnico pela execução do contrato, o qual
ficará autorizado a representá-la perante a Prefeitura do Município de Porto Velho;

17.3. Os  respectivos  trabalhos  poderão  contemplar  visitas  in  loco  nas  unidades  da  Prefeitura  do
Município de Porto Velho, entrevistas a funcionários, realização de treinamentos, orientações e outras
técnicas necessárias para o desenvolvimento da metodologia;

17.4. Toda documentação produzida relativa ao termo de referência, havido nos autos do processo
administrativo n.º 16.00370-00/2019, que faz parte integrante do presente contrato será de propriedade
exclusiva da Prefeitura do Município de Porto Velho e será entregue, na forma impressa e em meio
magnético, sem proteção de senha ou qualquer outro meio que restrinja o acesso e utilização dos
dados, textos, valores, fórmulas ou códigos de programação, nos prazos definidos em cronograma a
ser elaborado;

17.5. No caso de anulação do procedimento por legalidade o contrato dele decorrente será nulo, não
assistindo ao contatado qualquer indenização, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser
ressarcido dos custos que tiver comprovadamente suportado até o momento da declaração de nulidade;

17.6.  A CONTRATADA deverá  transferir  os  conhecimentos  em  metodologia,  proporcionando  o
domínio por parte dos servidores designados para tal.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA   – DOS CASOS OMISSOS:  

18.1. O presente contrato será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e alterações e, em caso de
dúvidas decorrentes de fato não contemplado ou previsto, estas serão dirimidas segundo as Leis e os
princípios  jurídicos,  aplicáveis  a  situação  fática  existente,  preservando-se  os  direitos  da
CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA    - DO FORO:  

19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente Contrato.
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20. CLÁUSULA   VIGÉSIMA   – DA PUBLICAÇÃO:  

20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do mesmo ou
de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado
conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele sendo extraídas as
cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas
pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho/RO, 27 de dezembro de 2019.

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO

PAULO TIMM
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

SALATIEL LEMOS VALVERDE
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF Nº CPF Nº
RG Nº RG Nº
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