
CONTRATO. 

 

CONTRATO Nº ______/2021, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG, E O 

LABORATÓRIO ÁGUA E TERRA LTDA. 

 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

01.593.752/0001-76, situada à Rua Natalício, 560 - Centro, NATALÂNDIA 

– MG, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor, 

GERALDO MAGELA GOMES, inscrito no CPF sob o nº 036.608.486-03, 

residente e domiciliado neste Município, doravante denominada 

CONTRATANTE, de outro lado o LABORATÓRIO AGUA & TERRA LTDA, 

situada à Avenida Marabas, n° 3737,   Bairro Bela Vista, Cidade de Patos 

de Minas/MG, CEP: 38.703-236, inscrita no CNPJ sob o nº. 

10.639.491/0001-79, doravante denominado CONTRATADO, neste ato 

representada por sua proprietária, Sra. ERIKA FERNANDES ARAUJO 

VITA, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 003.289.356-62, têm entre si, 

justa e acertada a presente Contratação por prazo determinado, nos 

termos das Leis Federais nºs. 8.666/93 e suas alterações, com 

fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público, 

mediante as cláusulas seguintes: 

 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO. 

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse 

público vincula ainda no Processo Licitatório de nº 039/2021 na Dispensa 

de Licitação nº 014/2021 e rege-se por todas as disposições contidas 

naquele Edital, bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 em especial 

no Art. 24 inciso II e alterações posteriores. 



 

2 - DO OBJETO. 

2.1- Cabe ao (a) CONTRATADO (A), a Contratação de empresa 

especializada para elaboração e execução de análise de efluentes de 

esgoto, juntamente com apresentação de laudo e ART técnica, sendo 

necessário em 04 (quatro) pontos de efluentes, bem como, jusante e 

montante no ponde de lançamento do efluente de esgoto no Município de 

Natalândia/MG, em atendimento à Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM), conforme quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

 

2.1- As análises deverão ser feitas nos seguintes pontos: 

 
Item 1 - Entrada da ETE (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra       ------ Quantidade ----- Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Residuária ------ 3 ------- 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Ph --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 

Item 2 - Saída da ETE (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra ------- Quantidade -------- Prazo Estimado (dias úteis) 



Água Residuária ------- 3 ------ 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 

Item 3 - Montante ponto de descarga do efluente no Córrego (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra --------- Quantidade ------- Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Bruta ------- 3 --------- 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

pH --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

 



Item 4 - Jusante ponto de descarga do efluente no Córrego (coleta em três dias consecutivos) 

Tipo de Amostra --- Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Água Bruta --- 3 R$1.380,00 13 

 
Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Cloreto mg/L --- --- SMEWW 23ªEd. 4500 Cl-B 

Nitrato mg/L 0,136 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NO 3¯D 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,100 --- SMEWW 23ª Ed. 4500 NH3 D 

Óleos e Graxas mg/L 10,0 --- SMEWW 23ª Ed. 5520 OG D 

Surfactantes mg/L 0,05 --- SMEWW 23ª Ed. 5540 C 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 1 SMEWW 23ªEd. 9223B 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 50,000 --- SMEWW 23ªEd.5220D 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,3000 --- SMEWW 23ª Ed. 2540 F 

Condutividade Elétrica µS/cm 2 --- SMEWW 232Ed. 2510 B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 Dias) mg/L 2,00 --- SMEWW 23ª Ed. 5210B 

Fósforo Total mg/L 0,0100 --- SMEWW 23ªEd. 4500 P B/E 

Vazão Média L/s --- --- --- 

Toxicidade Aguda com Daphnia magna* cel/mL --- --- ABNT NBR 12713:2016 

Dados de campo 

Análise Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Ph --- 1,7 --- SMEWW 23ªEd. 4500 H+B 

Temperatura do Ar --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

Umidade do Ar --- 10 --- IT-001 Amostragem 

Temperatura da Amostra --- 0,1 --- SMEWW 23ªEd 2550B 

  

3 - REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por 

PREÇO GLOBAL, na forma de execução INDIRETA. 

3.2 A CONTRATADA obrigar-se-á a prestar os serviços na forma 

determinada. 

3.3 Os trabalhos serão executados de acordo com técnicas de 

levantamento de informações que possam ser úteis à determinação dos 

lançamentos junto aos bancos de dados diversos. 

3.4 Para cumprimento do objeto o contratado deverá colocar a disposição 

e a serviço da Administração Municipal de forma permanente profissionais 

habilitados com amplo conhecimento e experiência. 

 

4 - PRAZO DE ENTREGA: 

4.1- A empresa vencedora devera concretizara os trabalhos ora 



contratada, no prazo de 60 (sessenta dias); 

4.2- Caso seja necessário solicitar prorrogação do prazo de entrega dos 

trabalhos, deverá o município ser comunicado, demonstrando os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação, análise e possível aprovação.  

 

5 - DO PREÇO E PAGAMENTO. 

 

5.1- Estima-se em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) o valor global 

do presente contrato levando em consideração os preços licitados. 

5.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento de apos a realização dos 

serviços, apresentação do Laudo e ART tecnica, mediante Ordem Bancária 

creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) 

dias após o protocolo de entrada da Nota Fiscal devidamente atestada 

junto à CONTRATANTE; 

5.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas 

serão devolvidas ao fornecedor, com as informações que motivaram sua 

rejeição, para as necessárias correções, contando-se o prazo para 

pagamento, a sua reapresentação. 

 

6 - DO REAJUSTE. 

 

6.1-O Contrato não será reajustado a nenhum titulo até o vencimento. 

 

7- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 A prestação dos serviços objeto deste contrato terá vigência até 31 de Maio 

de 2021, iniciando-se na data de sua assinatura. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A Contratante deverá fiscalizar a execução de contrato, bem como: 



8.1.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

Contratada em conformidade com o disposto neste instrumento; 

8.1.2 Receber o objeto de contrato, através do setor responsável por seu 

acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o inciso I, do Art. 

73 da Lei 8.666/93; 

8.1.3 Notificar por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência 

relacionada com o objeto do contrato, tais como, eventuais imperfeições 

durante a vigência afixando prazo para sua correção; 

8.1.4 Exigir a qualquer tempo da Contratada, documentos que 

comprovem o pagamento de todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da execução deste 

contrato, bem como todas as qualificações que ensejarem sua habilitação; 

8.1.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

8.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante da contratação do objeto, no 

prazo e condições estabelecidas deste Projeto Basico; 

8.1.7 Comunicar imediatamente à Contratada, qualquer irregularidade 

referente ao objeto do contrato. 

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Efetuar a prestação dos serviços, de acordo com as especificações e 

demais condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

9.2 Providenciar, imediatamente após o recebimento da nota de 

empenho, as tratativas necessárias ao cumprimento célere da obrigação 

disposta neste termo; 

9.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a 



CONTRATANTE; 

9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a 

EFETIVA durante a prestação dos serviços; 

9.5 Fornecer e-mail válido para tratar das demais formalidades inerentes 

ao contrato; 

9.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, e as 

constantes neste termo, sob pena de rescisão unilateral do contrato e 

aplicação das sansões previstas neste instrumento e/ou contrato; 

9.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

9.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, durante a realização desta prestação de serviço; 

9.9 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos necessários, 

atendendo às reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações 

da mesma, visando o fiel cumprimento do contrato; 

9.10 Prover todos os meios necessários à garantia da plena 

operacionalidade do fornecimento, inclusive considerando os casos de 

greve ou paralisação de qualquer natureza. 

 

10- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

10.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, 

correrão por conta das seguintes dotações: 

02.10.01.18.541.0402.2106.3.3.90.39.00 FICHA 520 



11- DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO. 

 

11.1-A fiscalização será exercida por integrante da Secretaria Municipal 

de Meio ambiente, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não 

exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica 

co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

11.2- O CONTRATADO deverá atender prontamente quaisquer exigências 

da fiscalização, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer 

exclusão ou redução da responsabilidade do CONTRATADO, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execução do 

Contrato. 

12 - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. 

 

12.1- O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, 

total ou parcialmente. 

 

13 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 

 

13.1-Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 

da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA, com a 

apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

 

14 - DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

 

14.1- O presente Contrato poderá ser rescindido:  

I. Por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.  

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  



III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões 

contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

 

§.1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 

assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.  

§.2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma 

indenização, reparação ou restituição por parte do CONTRATADO, a 

PREFEITURA responderá pelo pagamento dos serviços efetivamente 

executados pelo CONTRATADO até a data da rescisão. 

 

15 - DAS SANÇÕES 

 

15.1 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na 

execução do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral e de outras 

sanções previstas na Lei 8.666/93, às sanções administrativas previstas 

nas seguintes hipóteses: 

15.1.1  Advertência por escrito; 

15.1.2 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso 

de recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro de 05 

(cinco dias úteis), contado data de sua convocação; 

15.1.3 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por 

dia de atraso na execução do objeto contratual, limitado este 

atraso em até 15 dias; 

15.1.4 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso 

na execução do objeto contratual quando superior a 15 dias; 

15.1.5 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do 

Contrato não realizado, no caso de: 

e.1 – Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos serviços; 



e.2 – Desistência da entrega dos serviços; 

15.1.6 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a 

CONTRATADA venha a darcausa à rescisão contratual, sem 

prejuízo das ações cíveis ou criminais aplicáveis à espécie. 

15.1.7 A suspensão temporária do direito de participar de licitações e 

contratar com o CONTRATANTE por um período não superior a 

02 (dois) anos; 

15.1.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido prazo da sanção aplicada com base no item anterior; 

15.1.9 As penalidades estabelecidas nas alíneas “c” e “d”, do 

subitem 20.1, poderão ser suspensas em face de casos fortuitos, 

ou de força maior, desde que devidamente justificados e 

comprovados; 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

16.1-O CONTRATADO no ato de celebração do presente CONTRATO, 

firma termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos 

serviços durante a execução objeto deste CONTRATO. 

16.2- O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 

supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

 

17- DOS CASOS OMISSOS. 

 



17.1- Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

18- DO FORO. 

 

18.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas-MG, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

para dirimir as questões oriundas da interpretação e/ou execução deste 

instrumento. 

 

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam 

o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricadas, 

para todos os fins de direito. 

 

Natalândia/MG, 05 de Abril de 2021. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 
GERALDO MAGELA GOMES – Prefeito Municipal. 

CONTRATADA 

 

 
 

LABORATÓRIO AGUA & TERRA LTDA 
CNPJ: 10.639.491/0001-79 

ERIKA FERNANDES ARAUJO VITA – Proprietária 

CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________/______________________________________ 

Nome:                  Nome: 

R.G:                                                     R.G: 


