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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATO ADMINISTRATTVO N.° 044/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 096/2021

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, pessoa jun'dica de direito publico 
interno, com sede na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, Centro, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ. sob o n°. 24.616.187/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
WLADEMIR DE SOUZA VOLK, brasileiro, casado, portador do RG n°. 001053159 
SSP/MS e CPF n°. 836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N. 
Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a 
empresa EDER FERNANDES SANTANA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.436.494/0001- 
33, com estabelecimento na Rua Roberto Scaff, n°1470, Bairro da Serraria, Aquidauana/MS, 
CEP 79.200-000, nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, representada neste 
ato por Eder Fernandes Santana, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG 
n°1267936 SSP/MS, e inscrito no CPF n° 959.361.112-69, pactuam o presente Contrato, cuja 
celebra9ao foi autorizada pelo art. 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual reda^ao, art. 
1,1, “b” da Lei 14.065/20, atendidas as clausulas e condigoes que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratatpao de empresa especializada em 
presta9ao de serv^os para Licenciamento Ambiental do Cemiterio Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECU^AO: O objeto deste contrato sera realizado 
por execu9ao direta, sob o regime de empreitada por pre90 global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREt^O E CONDICOES DE PAGAMENTO: Da-
se a este contrato o valor global de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).

§ 1° - Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados em conta corrente, ate 30 
dias uteis do mes subseqiiente a presta9ao do servi90, e mediante a apresenta9ao de 
notas fiscais e certidoes atualizadas, as quais deverao ser devidamente atestadas e 
visadas por funcionarios deste Municipio.

§ 2° - O criterio de reajuste dos pre90s contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40. 
da Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual reda9ao, e no mesmo percentual e data dos 
reajustes determinados pelo orgao competente do Govemo Federal, ou da variaQao efetiva 
do custo da produ9ao e pre90s atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de 
pre90s, ou ainda na varia9ao mensal do IPCA (IBGE).

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel 
a contratada, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensa9ao financeira, que 
sera o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo 
numero de dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a opera9ao a cada mes de 
atraso.

§ 4° - O pre90 contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidencia de quaisquer tributes, contributes ou obrigagoes decorrentes da 
legislagao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito.

§ 5° - Caso se faga necessaria a retificagao de fatura por culpa da Contratada, o prazo tera 
sua contagem suspensa ate a data de reapresentagao da fatura ao orgao, isenta de erros, 
dando-se, entao, prosseguimento a contagem.
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CLAUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigencia do presente Contrato ate o dia 
31/12/2021, conforme cronograma de desembolso fisico financeiro.
CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execu^ao do objeto 
da presente licita^ao correrao por conta da seguinte dota^o or9amentaria.

Secretaria Municipal de Administra^ao03.01U.O

Promo^ao e Apoio ao Desenvolvimento da Gestao 
Publica

04.122.120Programa

Manuten9ao da Secretaria Municipal de 
Administra9ao.

Projeto/Atividade 2.038

Outros servi90s de Terceiros - Pessoa Juridica3.3.9.0.39.00Natureza Despesa

Recursos Ordinaries100000Fonte Recurso

184Ficha

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, 
a sen criterio e atraves da Secretaria Municipal de Administra9ao exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscaliza9ao de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a 
contratada declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processes de inspe9ao. 
verifica9ao e controle a serem adotados pelo contratante.

Services a serein executados pelo contratado:

Licenciamento Ambiental do Cemiterio Municipal protocolo junto ao IMASUL.

Cemiterios implantados ate abril de 2003 e com atividade de sepultamento em 
opera9ao.

I- Documento de comprova9ao da titularidade da area ou Termo de Intitula9ao da 
administra9ao sobre a area do cemiterio;

II- Projeto arquitetonico (e cadastral) do empreendimento;

III- Plano de Recupera9ao de Areas Contaminadas- PRAC, contendo a delimita9ao da 
extensao da area contaminada, o programa de monitoramento, as medidas de controle e 
adequa9ao do local,para os casos onde os resultados da investiga9ao confirmatoria 
indicarem substancias de origem antropica em concentra9oes acima dos valores de 
investiga9ao;

VI- Plano de Monitoramento, para os casos onde os resultados da investiga9ao 
confirmatoria nao indicarem substancias de origem antropica em concentra9oes acima 
dos valores de investiga9ao;

V- O numero e a localiza9ao dos pontos de amostragem, a frequencia de amostragem e 
os parametros minimos de analise, seguem as orienta9oes especificadas nos paragrafos 
§1°, §2° e §3° do artigo 5°.
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PTA - Proposta Tecnica Ambiental: E Estudo Ambiental Elementar e consistem o 
conjunto de informa96es tecnicas relacionadas a atividade enquadrada, pelo orgao 
ambiental competente, como efetiva ou potencial causadora de pequeno impacto 
ambiental, devendo ser na apresentada como subsidio para o licenciamento ambiental, 
contendo analise sucinta das interven9oes, possiveis impactos e medidas mitigadoras 
com enfoque na Area Diretamente Afetada (ADA);

PBA- Plano Basico Ambiental: Conjunto de Pianos, Programas e/ou Procedimentos 
destinados a qualidade ambiental da atividade. Sao desenvolvidos para etapa de 
instala9ao e opera9ao da atividade, devendo considerar as caracteristicas do Sistema de 
Controle Ambiental(SCA). Todo PBA devera center o seu cronograma fisico financeiro 
integrando todas as a9oes pertinentes aos pianos e programas que o compoem. Tambem 
devem estar inclusas nos pianos, programas e/ou procedimentos ambientais do PBA as 
a9oes referentes ao acompanhamento e supervisao ambiental da implanta9ao do 
projeto,tanto para as obras temporarias (canteiro de obras, caminhos de servi9o,usinas 
de concreto/asfalto, etc.) como para as permanentes.

PGR - Plano de Gerenciamento de Residues;

ESS - Estudo de Sondagem do Solo: levantamento do nivel do len9ol freatico 
(sondagem ate 12 metros de profundidade no maximo) nos locals propostos para 
instala9ao de unidades do SCA, que possam afetar o len9ol freatico, identifica o tipo de 
solo. Para os casos de exigibilidade de implanta9ao de P090S de monitoramento da agua 
subterranea, a montante e a jusante do empreendimento, devera apresentar 0 fluxo de 
dire9ao da agua subterranea. A quantidade de sondagens ira depender do porte da 
atividade e de seu Sistema de Controle Ambiental (SCA), a fim de representar o perfil 
do subsolo local. Toda perfura9ao devera ser vedada apos a sondagem;

PE - Projeto Executive, contemplara os seguintes itens:

• Planta de implanta9ao de todas as unidades que compoem a atividade objeto do 
licenciamento;

• Projeto arquitetonico das estruturas que compoem a atividade (em planta baixa 
podendo apresentar plantas de cortes caso necessario para melhor entendimento do 
projeto);

• Projetos detalhados e/ou as especifica9oes tecnicas das unidades e/ou equipamentos 
que compoem o SCA (Sistema de Controle Ambiental) da atividade (ex: sistema de 
esgotamento sanitario, de drenagem, de disposi9ao, de suprimento e tratamento de agua, 
de tratamento e destina9ao de residuos solidos, liquido e gasosos);

• Memorial de calculo referente ao(s) dimensionamento(s) das unidades e/ou 
equipamentos que compoem o SCA (Sistema de Controle Ambiental) da atividade. 
Caso a atividade nao demande SCA ou caso as estruturas de SCA nao demandem 
dimensionamento, nao sera necessaria a apresenta9ao de Memorial de Calculo como 
item do PE (Projeto Executive).
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CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO: A rescisao do contrato podera ser:
1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administrate, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitapao, desde 
que haja conveniencia para a Administrate;

III - judicial, nos termos da legislate;

CLAUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos. 
vinculado ao Processo de Dispensa de Licita^ao n° 096/2021, nos termos do Inciso XI do 
Art. 55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual redato.

CLAUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasiao da execugao do 
objeto, serao aplicaveis a Legislagao, pertinente a especie, nos termos do inciso XII do Art. 
55 da Lei n.° 8.666/93, em sua atual redagao.

CLAUSULA DECIMA - Compete a Contratada manter, durante toda a execugao do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade deste Municipio 
comunicara aos orgaos incumbidos da arrecadagao e fiscalizagao de tributes da Uniao. 
Estado ou Municipio, as caracteristicas e os valores pagos, nos termos do Art. 55, § 3e da 
Lei n.° 8.666/93, em sua atual redagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICA^AO DO CONTRATO:
Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicagao em resumo, do 
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituira 
encargos exclusivos da Contratada o pagamento de tributes, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalizagao deste contrato e da execugao de seu objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO: O foro do presente contrato sera o 
da Comarca da cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS, excluido qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com
2 (duas) copias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo
assistiram. /

Dois Irmaos do Buriti - MS, 07 de julho de 2021.
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