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CONTRATO N° 66/2021 

 

“TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO E A EMPRESA AMPLIE INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL 
LTDA, NA FORMA ABAIXO”  
 

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE LINHARES, 

Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Augusto 

Pestana, nº 790, Centro, CEP 29.900-192, Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste 

ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E 
ABASTECIMENTO, senhor FRANCO FIOROT, brasileiro, casado, jornalista,  portador do CPF 

nº 105.391.707-47 e Carteira de Identidade nº 1883.184-SPTC-ES, residente e domiciliado à 

Avenida Governador Lindemberg,  Nº 123, Centro, adiante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa AMPLIE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA, estabelecida na Avenida Comendador Rafael, 1245, Sala 

201, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-050, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

04.163.316/0001-55, neste ato representada pela senhora STELLA SAMPAIO SILVEIRA ZAN 
DE SANTANA, portadora da Cédula de Identidade nº 304.4352SSP/ES e  CPF n° 133.951.267-

06, residente e domiciliada à Avenida Comendador Rafael, 673, Aptº 201, Centro, Linhares-ES, 

CEP 29.900-050, adiante  denominada simplesmente CONTRATADA,  devidamente 

homologado pelo Secretário Municipal, por Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, 

da lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no processo no 3594/2021, têm entre si, justos 

e contratados, sob a forma de execução indireta, de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas 

alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.1 O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada em consultoria 

para organização geral (planejamento, desenvolvimento do projeto, organização, articulação, 

mobilização de produtores, organização dos encontros referentes ao concurso, entre outras 

ações) do 5º Concurso Municipal de Qualidade das Amêndoas de Cacau, ação que integra o 

Programa Municipal de Revitalização da Cultura do Cacau (Lei 3751/2018). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO 
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2.1 O pagamento das importâncias relativas a prestação dos serviços, correrá à conta da 

dotação constante do orçamento Municipal para o exercício de 2021, a saber: 

10 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento. 

10.01.20.122.0601.2.188 - Realização de Eventos do Setor de Fruticultura. 

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 1001 - Recurso ordinários - Ficha: 19 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.1 O valor global estimado do presente contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
 

3.2 O pagamento do preço pactuado será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão 

Gestor do Objeto deste Contrato. 

 

3.3 Eventuais atrasos nos pagamentos não serão penalizados com acréscimos pecuniários de 

qualquer natureza. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS 
4.1. O prazo para a disponibilização dos serviços contratados será de 15 dias após a assinatura 

do contrato, devendo executar os serviços conforme solicitação do secretário da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Aquicultura e Abastecimento, sob pena de rescisão contratual, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas. 

 

4.2. O Prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação resumida na 

Imprensa Oficial do Estado, que poderá ter a sua duração prorrogada com fundamento no Inciso 

II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.3. O contrato poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, que deverá ser 

fundamentado, no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666/93 e analisado pela Procuradoria Geral do 

Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO 
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5.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Rafael Breda Buffon, designada 

representante da Administração nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar 

à execução dos serviços, observadas às disposições deste Contrato, sem o qual não será 

permitido o pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Executar os serviços conforme estabelecido no contrato de acordo com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Agricultura, fiscalizando juntamente com o servidor especialmente 

designado para essa tarefa; 

 

6.2. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 

dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 

6.3. Indenizar a CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes 

de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, 

bem como reparar, corrigir, remover, ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da má 

execução ou de materiais empregados; 

 

6.4. Arcar com os pagamentos de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o município; 

 

6.5. Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do 

contrato; 

 

6.6. Emitir a Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os serviços a serem entregues, 

devidamente atestada por servidor responsável, onde a CONTRATADA poderá deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações  devidas pela 

CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

Deverá ainda, ser anexado a comprovação de regularidade Fiscal (INSS, FGTS, etc.) de acordo 

com a legislação em vigor; 
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6.7. A instalação/entrega dos conteineres e tenda dar-se-á de acordo com a necessidade da 

contratante por soliictação, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, a contratada 

terá o prazo dmáximo de 30 dias para atender a demanda. 

 

6.8. A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente da contratante. 

 

6.9. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao 

cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas vigentes. 

 

6.10. Aceitar, nas mesma condições, os acréscimos ou  supressões que se fizerem no objeto do 

contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos 

termos da legislação vigente. 

 

6.11. Executar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos. 

 

6.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

contratante. 

 

6.13. Para a execução dos serviços, mostra-se necessário que a empresa possua equipamentos 

apropiados, de acordo com as especificações e quantitativos especificados. 

 

6.14. Será de obrigação da empresa contratada possuir estrutura necessária para garantir que 

os serviços sejam realizados conforme solicitado. 

 

6.15. Deverá ser indicado pela contratada um responsável técnico a fim de receber as 

notificações e prestar esclarecimentos necessários para a realização dos serviços, ainda realizar 

as medições e apresentá-las para ateste da secretaria. 

 

6.16. Para a execução dos serviços, mostra-se que a empresa apresente as condições de 

atender as demandas abaixo relacionadas: 

 Participar das reuniões técnicas promovidas pelo secretário da SEMAB para tratar do 

planejamento, operacionalização, avaliação e monitoramento da elaboração do 

concurso; 

 Coordenar reuniões técnicas para a definição do regulamento desta edição do concurso; 
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 Definir processos e modelos de avaliação das amostras inscritas no concurso em 

conjunto com instituições e empresas do setor; 

 Realizar a mobilização dos produtores de cacau para inscrição das amostras no 

concurso; 

 Colaborar na divulgação do concurso entre a cadeia produtiva do cacau; 

 Coordenar o processo de avaliação das amostras inscritas como definido previamente 

em regulamento;  

 Organizar o evento final de divulgação dos resultados após definição de formato entre os 

realizadores parceiros; 

 Entregar o relatório final do concurso com ações realizadas e análises qualitativas das 

amêndoas de cacau participantes do concurso. 

 

6.17. O documento final será entregue mediante aprovação prévia da contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

7.1. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços correspondentes; 

 

7.2. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos 

profissionais para a prestação dos serviços; 

 

7.3. Notificar a contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da execução do Contrato. 

 

7.4. Promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento 

e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

contratada; 

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
8.1. Serão incorporados ao Contrato, mediante termo Aditivo, quaisquer modificações que 

venham a ser necessárias, durante a sua vigência, até os limites contidos na Lei nº 8.666/93, e 

suas alterações. 

 

8.2 O contrato poderá ser prorrogado conforme previsto no inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 
Poderá ser aplicada à CONTRATADA,  a critério da Administração, a seguintes penalidades: 

 

9.1 Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

proposta.  

 

9.2 A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em 

virtude da não aceitação da primeira convocada. 

 

9.3 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência 

de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 

penalidades: 

 

9.3.1 multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 

fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a 

multa prevista na alínea "b". 

9.3.2 multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) 

item(ns) constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de 

qualquer das obrigações assumidas. 

9.3.3 Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com a 

Prefeitura Municipal de LINHARES, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma 

Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 

Fornecimento. 

 

9.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 

detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

9.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

9.6 Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela contratada, este 

poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
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9.6.1 suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a PML 

pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 

9.7 À contratada que ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta 

ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 

penalidade de impedimento de licitar e contratar com a PML pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1 O presente contrato será rescindido no todo ou em parte, por descumprimento de quaisquer 

de suas cláusulas pelas partes, sendo causas de rescisão as enunciadas no Art. 78 da Lei nº 

8.666/93 de 21 de Junho de 1.993, e suas alterações.  

 
10.2 A rescisão Contrato, poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos previstos no Artigo 79, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Para as questões deste contrato, fica eleito o Foro da Vara de Feitos da Fazenda Pública 

Municipal da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo. 

 

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias. 

 

Linhares-ES, 22 de abril de 2021 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES 
FRANCO FIOROT  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
AQUICULTURA E ABASTECIMENTO  

CONTRATANTE 
 
 
 

 
 

AMPLIE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA  

STELLA SAMPAIO SILVEIRA ZAN DE SANTANA  
CONTRATADA 
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