
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 55/2021 
 
PROCESSO Nº 29/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 
SANTA SALETE/SP. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 
Rua Barão do Rio Branco, 600 - Centro 
CEP: 15.768-000 – Santa Salete (SP) 
CNPJ: 01.611.211/0001-23 
 
 

 
CONTRATADA:  ECOPROJ – CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 

Avenida Brasil, 351 - Centro 
CEP: 15.760-000 – Urânia (SP) 
CNPJ: 34.411.692/0001-82; I.E: 405.022.106.114 

 
 
 

Que entre si firmam, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA SALETE/SP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ (MF) nº. 
01.611.211/0001-23, com sede à Rua Barão do Rio Branco, nº 600, Centro de Santa Salete, 
Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. JEDER 
FABIANO SANTIAGO SOUZA, portador da Cédula de identidade sob o nº 30.869.135 
SSP/SP e do CPF nº 329.255.448-94, residente e domiciliado à Avenida XV de Novembro – 
Centro, nesta municipalidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa ECOPROJ – CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 34.411.692/0001-82; I.E: 405.022.106.114, com 
sede comercial na Avenida Brasil, 351 - Centro, CEP: 15.760-000 – Urânia Estado de São 
Paulo, neste ato representado pelo Sr. Douglas Aparecido Belai, portador do RG n.º 
49.704.106-6 SSP/SP e CPF n.º 458.234.068-78, doravante denominada CONTRATADA, 
vencedora do Processo de Licitação n.º 29/2021 – Pregão Presencial nº 09/2021, resolvem 
firmar o presente ajuste, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
17/2008, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
A empresa ECOPROJ – CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA já 
qualificada acima e neste ato denominada CONTRATADA, obriga-se a Prestação de Serviço 



 
 

de Consultoria Ambiental no Município de Santa Salete/SP, neste ato denominado 
CONTRATANTE, mediante solicitação, o(s) seguinte(s) itens: 
 
ECOPROJ CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  
1 800.023.829 CONSULTORIA AMBIENTAL SERV. 12 3.690,00 44.280,00  
Valor Total Geral: 44.280,00  
Valor Total da Licitação: 44.280,00 
 
Valor total deste contrato é de R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta 
reais), conforme ITEM vencido do Pregão Presencial nº 09/2021, fornecidas pela 
CONTRATANTE, bem como sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante deste 
CONTRATO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO: 
2.1. As despesas decorrentes para contratação do objeto para uso mencionados neste 
CONTRATO serão empenhadas no exercício de 2021, à conta da Dotação Orçamentária: 
FICHA: 243. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 
3.1. O preço global do objeto decorrente do presente contrato é R$ 44.280,00 (quarenta e 
quatro mil duzentos e oitenta reais), sendo que a CONTRATANTE efetuará o pagamento a 
CONTRATADA até 10 (décimo o dia) após mês trabalhado, contados da apresentação de 
nota fiscal correta, no Setor de Finanças, das lavagem/engraxadas efetuadas. 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS: 
4.1. Os preços oferecidos na cláusula acima, são fixos e irreajustável durante a sua vigência.  

CLÁUSULA QUINTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
5.1. Os serviços de consultoria ambiental, objeto desta licitação, dar-se-á junto a 
CONTRATADA cujo local deverá ser neste Município de Santa Salete e sendo realizado de 
forma imediata até 28 de abril de 2022. 
5.2. Os serviços serão realizados conforme especificados na proposta e acompanhados das 
respectivas Notas Fiscais. 
5.3. Ficarão a cargo do vencedor do item do certame as despesas com tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação. 
5.4. A Administração Pública poderá se recusar a receber os produtos licitados, caso este 
esteja em desacordo com a proposta oferecida. 
5.5. Os serviços prestados pelo vencedor, deverão ser de boa qualidade obedecer boas práticas 
que o caso requer, facultando-se à municipalidade a realização de inspeção e análise dos 
serviços efetuados. 
5.6. Fica esclarecido que os serviços mal executados e sem o pedido de compra, não serão 
aceitos e nem pagos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 
6.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, amigavelmente ou por decisão 
judicial pela CONTRATANTE, nos termos dos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 



 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
A CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades: 
7.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 
produto, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 
solicitação da execução do serviço encaminhada pela Administração. 
7.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso. 
7.3. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam 
da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso. 
7.4. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 
disposto no artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal. 
7.5. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela 
administração autárquica. 
7.6. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Santa Salete pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a 
licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pelo 
não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA 
8.1. A CONTRATADA deverá manter um preposto qualificado para representá-la em todos 
os assuntos referentes ao objeto deste contrato e por parte da CONTRATANTE fica 
designado o Servidor Municipal Sr. Eslei Roberto Zeuli, SECRETARIO MUN. DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, para gestão do mesmo. 

CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO: 
9.1. O presente contrato poderá ser prorrogado a critério das partes após o seu vencimento nos 
termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e para se manter o 
equilíbrio econômico e financeiro deste contrato será utilizado neste caso índice do INPC da 
FIPE ou outro que venha substituir e que tenha disponibilidade financeira da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) 
de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
11.1. O não pagamento das obrigações assumidas na data de seu vencimento sujeitará a 
CONTRATANTE a efetuá-lo financeiramente atualizado dentro dos critérios definidos por 
Lei, compreendido o período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 



 
 

12.1. Este contrato terá sua vigência até 28 de abril de 2022.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
13.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Urânia, Estado de São Paulo, para a solução de 
qualquer dúvida, litígio ou incidente oriundo da execução do presente CONTRATO ou de 
fatos que com ele se relacionarem. 
 

E, por estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e 
condições aqui previstas, fica lavrado a presente em 03 (três) vias de igual teor, que será 
assinado pelas partes interessadas e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 
 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, 28 de abril de 2021. 

 

 

____________________________________________ 
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
ECOPROJ – CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 

Empresa Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1. Aline Priscila Rossi Ladeia               2. Carlos Eduardo do Espírito Santo  



 
 

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 

 
 

 
ÓRGÃO OU ENTIDADE: 
 
Nome: Município de Santa Salete 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 329.255.448-94 

RG: 30.869.135 SSP/SP 

Data de Nascimento: 04/06/1985 

Endereço Residencial: Avenida XV de Novembro - Centro 

E-mail Institucional: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

E-mail Pessoal: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

Telefone Celular: (17) 99703-1380 

Período de Gestão 2021/2024 

 

  



 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 
CONTRATADO: ECOPROJ – CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 

 

CONTRATO Nº: 55/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 
SANTA SALETE/SP. 

 
ADVOGADO/ Nº OAB:- SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA – OAB 281.413 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 
1. Estamos CIENTES de que: 

 
a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil;  
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

 
Prefeitura Municipal de Santa Salete, 28 de abril de 2021. 



 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Jeder Fabiano Santiago Souza 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 329.255.448-94 
RG nº: 30.869.135 SSP/SP 
Data de Nascimento: 04/06/1985 
Endereço: Avenida XV de Novembro - Centro - Santa Salete/SP 
E-mail institucional: gabinete@santasalete.sp.gov.br 
Telefone: (17) 99703-1380 
 

 
___________________________________ 
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Aline Priscila Rossi Ladeia  
Cargo: Chefe da Divisão Licitações e Contratos 
CPF: 364.712.518-07 
RG: 44.469.733-0 SSP/SP 
Data de Nascimento: 13/06/1988 
Endereço Residencial completo: - Rua Santa Albertina, 154 - Jales/SP 
E-mail institucional: licitacao@santasalete.sp.gov.br 
E-mail pessoal: aline_priscilarossi@hotmail.com 
Telefone: (17) 99664-2396 
 
 

________________________________ 
Aline Priscila Rossi Ladeia  

  
Pela CONTRATADA:  
Nome: Douglas Aparecido Belai 
Cargo: Sócio/ Proprietário 
CPF: 458.234.068-78 
RG: 49.704.106-6 SSP/SP 
Data de Nascimento: 28/10/1996 
Endereço residencial completo: Rua Giovanni Muglia, 121 – Loteamento Pedro Gimenez - 
Urânia/SP 
E-mail institucional: ecoproj.ambiental@gmail.com 
E-mail pessoal: douglasbelai@gmail.com 
Telefone: (17) 99732-5229 
    
 

_________________________________ 
Douglas Aparecido Belai 
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