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CONTRATO N° 2021.056.00-PE/PMR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021-PE/PMR-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021-PE/PMR 

 

 

TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
BÁSICOS E EXECUTIVOS NA ÁREA DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS, 
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICAS 
E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, 
QUE FAZEM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RURÓPOLIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTOS – SEMECD, E A EMPRESA M. 
N. B. AMORAS. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, Estado do Pará, localizada na Rua 10 de maio - 
263 - centro, CEP: 68.165-000 – Rurópolis/PA, CNPJ: 10.222.297/0001-93, neste ato representada 
pelo Sr. JOSELINO PADILHA, Prefeito Municipal, portador do RG n°. 2819995-PC/PA e CPF n°. 
587.574.142-20, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa M. N. B. AMORAS inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.464.954/0001-05, sediada na AV NAZARÉ, N°272, BAIRRO: NAZARÉ, 
BELÉM-PA, CEP: 66.040-141, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela 
Sra. MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS portadora da Carteira de Identidade nº 2241447 
– SSP-PA, e CPF nº 458.742.552-49, tendo em vista o que consta em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº. 056/2021-PE/PMR/SRP, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para prestação dos serviços 
descritos na Cláusula primeira deste Termo, objeto do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 056/2021-PE/PMR/SRP, autorizado mediante Termo de Homologação constante nos autos do 
referido processo, mediante os termos e condições a seguir:  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NA ÁREA DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 
PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICAS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 
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1.2. Discriminação do objeto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT. R$ V.TOTAL R$ 

1 

Elaboração De Projetos Básicos E 
Executivos Na Área De Arquitetura 
E Engenharia, Prestação De 
Serviços De Assessoria E 
Consultoria Em Projetos De 
Captação De Recursos, Gestão De 
Convênios, Elaboração De 
Prestação De Contas Técnicas E 
Consultoria Em Projetos Técnicos 
De Engenharia E Fiscalização De 
Obras Públicas, Para Atender As 
Necessidades Da Prefeitura 
Municipal De Rurópolis. 

24 Meses R$ 4.400,00 R$ 105.600,00 

TOTAL:.......................................... R$ 105.600,00 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O Contrato tem a vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, com 
previsão de contratação pelo período de 24 meses podendo ser prorrogado em conformidade com 
o artigo 57 inciso II da lei 8.666/93.  

2.2.1. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31/12/2021, para fins de inscrição 
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.2.2. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 16/11/2021 extinguindo-se em 
16/11/2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 105.600,00 (Cento e Cinco Mil e Seiscentos 
Reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS, para o exercício 
de 2021. 

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EXERCICIO 2021:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
04.121.0001.2.004- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS E ALOCAR 
RECURSOS PARA CUSTEIO DOS PLANOS MUNICIPAIS 
04.122.0001.2006- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP 
FONTE: 10010000 
33.90.39.00. OUTROS SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
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E DOTAÇÃO PRÓPRIA NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES ESPECIFICADOS ATRAVÉS DE 
APOSTILAMENTOS        

4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária 
vigente. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta 
de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços a ser 
apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação. 
Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá 
nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento. 

5.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente 
com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho. 

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará 
a fluir após a sua reapresentação. 

5.4. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em 
dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT. 

5.5. O pagamento será efetuado em conta bancaria da empresa fornecedora dos produtos, 
identificada abaixo: 

RAZÃO SOCIAL: MNB AMORAS 

CNPJ: 13.464.954/0001-05 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Banpará 

AGÊNCIA: 0049-0 

CONTA CORRENTE: 593916-0 
5.6. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja 
realizado o pagamento. 

5.7. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 
nota fiscal apresentada.  

5.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos 
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática 
do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.  

5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente 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.  

5.10. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista 
que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da 
Prefeitura Municipal de Rurópolis, Departamento ou Setor da mesma.  

5.11. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
deste Contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante da proposta. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
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6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.  

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

6.4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 
8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra com o 
cumprimento das obrigações.  

6.4.2. O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na vigência deste contrato, 
salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente instruído, 
nos termos da Lei Federal 8666/93.  

6.4.3. Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, 
seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em 
razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir 
sobre os produtos negociados.  

6.4.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de 
apresentação da proposta.  

6.4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.  

7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Os SERVIÇOS deverão ser prestados no município de Rurópolis conforme solicitação da 
Prefeitura Municipal de Rurópolis, localizado no endereço constante do preambulo desde contrato, 
nos dias segunda a sábado e com plantão aos domingos em eventos e prestar socorro em caso de 
incêndio em residências ou em órgãos públicos e programações dentro do município).   

7.2. Os serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências 
do Código de Defesa do Consumidor e se exigido em legislação, estarem de acordo com as normas 
vigentes. 

7.3. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 03 (dias) dias, ininterruptos, a contar da data 
de recebimento do pedido. Os serviços que apresentem algum tipo de desconformidade deverão 
ser substituídos em até 03 (três) dias sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rurópolis.  

7.4. A contratada responderá por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários 
do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato. Responderá, civil e 
penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, 
de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato da prestação 
dos serviços.  

7.5. A contratada irá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RUROPOLIS, designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida na portaria de fiscal de 
contrato anexo a este contrato. 
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9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 As obrigações da CONTRATADA são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independentemente de sua transcrição, bem como: 

9.2 Emitir Relatórios Mensais Simplificados, de andamento dos serviços executados no período, 
mês decorrente, junto com a nota fiscal de prestação de serviços, para que o fiscal de contrato 
possa atestar a referida nota fiscal; 

9.3 Emitir relatórios bimestrais informando o andamento dos convênios ao Núcleo Gestor de 
Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Rurópolis, para acompanhamento geral da 
gestão. 

9.4 Analisar em conjunto com a CONTRANTE todos os serviços adequando-os as possíveis 
necessidades e alterações decorrentes dos projetos;  
9.5 Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, deverão ser 
concluídos em todos seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja 
especificamente mencionado ou detalhado neste Termo de Referência;  
9.6 Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir-se de suas 
responsabilidades;  
9.7 Elaborar, acompanhar e registrar projeto legal junto ao CREA/CAU-PA;  
9.8 A CONTRATADA deverá providenciar a aprovação do projeto, caso seja necessário, 
responsabilizando-se por todo o acompanhamento do respectivo processo;  
9.9 A comprovação da apresentação do projeto junto às Administrações e Concessionárias não 
caracteriza a conclusão dos trabalhos a cargo da CONTRATADA, mas sim das entregas das 
licenças pertinentes as edificações;  
9.10 Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos projetos, 
incumbindo-se de proceder à imediata retificação;  
9.11 Apresentar as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) de todos os 
profissionais envolvidos no projeto;  
9.12 Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de todos os 
tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou indiretamente sobre a prestação 
de serviços contratados;  
9.13 Coordenar a conceituação e caracterização de forma clara, de todos os elementos do 
projeto, com as definições necessárias a todos os interessados, resultando em Projetos Básico e 
Executivo sem problemas de integridade, tendo os projetos com todas as suas interfaces bem 
definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, prazo de execução 
realista e minimização de problemas de execução da obra;  
9.14 Os projetos serão compatibilizados pelo autor do projeto arquitetônico, tendo a 
CONTRATANTE o papel de mediador;  
9.15 Analisar os comentários ou recomendações aos projetos, apresentados pela 
CONTRATANTE, e em caso de não atendimento apresentar fundamentação técnica; 
9.16 Todas as peças do projeto deverão ser entregues assinadas pelos seus respectivos autores, 
acompanhados de suas ARTs/RRTs, devidamente preenchida e quitada pela CONTRATANTE; 
9.17 Os projetos serão considerados concluídos após a aprovação integral por parte da 
CONTRATANTE. 
9.18 A CONTRATADA será responsável pela total observância das Leis, Decretos, Portarias e 
Normas, em todas as esferas, aplicáveis ao objeto contratado e ainda: 

a) Código de Obras do Município de Rurópolis; 
b) Código de Posturas do Município de Rurópolis; 
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c) Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO; 

d) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho em Emprego – MTE; 
e) Instruções do CREA/CONFEA/CAU; 
f) Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013 – Estabelece regras e critério para elaboração de 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos da União, e dá outras providências; 

g) Instrução do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI; 

h) Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e Decreto nº 6.170, de 25 de 
julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse 

i) Decreto Estadual nº 870, de 4 de outubro de 2013, dispõe sobre a supervisão, fiscalização 
e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados 
pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará; 

j) Decreto Estadual nº 733, de 13 de maio de 2013, estabelece normas relativas às 
transferências voluntárias de recursos do Estado para os Municípios, e dá outras 
providências; 

k) Decreto Estadual nº 2.637, de 03 de dezembro de 2010, dispõe sobre as normas gerais 
relativas às transferências voluntárias de recursos do Estado mediante convênios, e dá 
outras providências. 

l) LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 

m) LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, que Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências; 

n) DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, que regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

o) LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, altera, atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais e dá outras providências; e 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independentemente de sua transcrição; 
10.2 Além de cumprir com as demais obrigações constantes na Minuta Contratual, a Prefeitura 
Municipal de Rurópolis/PA ou aqueles por ela indicados, deverão fornecer tempestivamente e na 
qualidade adequada à contratada: 
10.3 Todos os dados disponíveis, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como 
requisitar oficialmente aos órgãos de outras esferas, quando necessário; 
10.4 Os mapas básicos da cidade e foto aérea (por drone), em modelo digital ou outro; 
10.5 Os levantamentos planialtimétricos, cadastral e semi-cadastral, topográfico, sondagens, 
quando necessários aos estudos referentes a elaboração de Estudos Preliminares, Programa de 
necessidades, Estudo de viabilidade técnica, pré-projetos, Projetos Básicos e/ou executivo de 
arquitetura e engenharia de convênios Federais e Estaduais. 

http://www.ruropolis.pa.gov.br/


 
 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA                      SITE: www.ruropolis.pa.gov.br 

Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000                                      E-MAIL: licitacao-pmr@hotmail.com 

Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min 

                     Página | 7  
 

10.6 Indicar os servidores e oficiar as entidades e representantes da sociedade que 
acompanharão ou participarão do processo; 
10.7 Permitir livre acesso aos contratados nas instalações municipais, mediante prévio 
agendamento; 
10.8 Fornecer as impressões e Plotagens nos formatos sugeridos pela consultoria, nas 
quantidades necessárias, até a aprovação do projeto e após este fornecer 03 vias completas 
destinadas: ao Núcleo Gestor de Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Rurópolis; 
10.9 Ser responsável pela aprovação nos órgãos, autarquias e concessionarias do Estado do 
Pará: Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade –SEMAS, SPU, 
ITERPA/PA, Equatorial (viabilidade energética), assim como do recolhimento de taxas e/ou 
solicitação de isenção; 
10.10 Fazer o recolhimento das taxas de ART/ RRT de Projetos, orçamentos e outros necessários 
a aprovação do projeto e convênios. 
11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1 A empresa deverá contar em seu quadro de pessoal de profissionais capacitados e com 
larga experiência para realizar o trabalho, bem como dispor de todos os equipamentos necessários; 
11.2 Os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, alimentação e outros necessários à 
participação dos profissionais nas reuniões bem como no levantamento de campo, quando 
necessário e solicitado pelo contratante, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
11.3 EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA: 
11.4 Equipe técnica volante:  
01 Coordenador, 02 engenheiros. 
11.5 Equipe técnica do escritório  
05 engenheiros, 3 arquitetos, 10 técnicos (sistemas, arquitetura e engenharia). 
12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão 
Eletrônico n°. 056/2021-PE/PMR/SRP. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis.  
13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato.  
13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  
13.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso:  
13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
13.5.3. Indenizações e multas. 
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
14.1. É vedado à CONTRATADA:  
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14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;  
14.1.3.A subcontratação total do objeto deste contrato, assim com a parcial acima do limite 
permitido pela Administração. 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da cidade de Rurópolis/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2º 
da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Rurópolis (PA), 16 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testemunhas: 

 
1.  __ 
 

2.  __ 

JOSELINO PADILHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

CNPJ/MF. N° 10.222.297/0001-93 
CONTRATANTE 

 M. N. B. AMORAS 

CNPJ (MF) 13.464.954/0001-05 

MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS 

CPF Nº 458.742.552-49 

CONTRATADA 
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