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CONDIÇÕESPARACONTRATAÇÃO
PORMEIODENOTADEEMPENHO
subitem 11 .2 do edital

l-PAGAMENTO
1.1 - A presente contratação possui os preços definidos na proposta de preço
vencedora da licitação.

1.2 - O pagamentoserá efetuado,conforme periodicidadedefinida no ANEXO
TERMO DE REFERÊNCIA, por cobrança bancária em carteira sem vencimento,
por depósito bancário ou por outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de
ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA, após a execução do
objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de lO (dez) dias
úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as
demais disposições constantes do ANEXO TERMO DE REFERENCIA do edital.
1.2.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de
vencimento pré-estabelecida.
1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com o reconhecimento formal
pelo gestor da contratação de que a execução do objeto se deu de forma efetiva,
satisfatória e atendendo a todas as condições contratadas.
1.4 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado
1.5 - A nota fiscal

deverá

ser emitida

pela

CONTRATADA

em

inteira

conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de
natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.
1.6 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente
no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para
que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de lO (dez) dias
úteis citado no subitem 1.2 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal
corrigida dos vícios apontados.

1.7 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a
CONTRATADAreparar toda e qualquer falha que se apurar na execuçãodo
objeto, nem excluirá as responsabilidadesde que tratam a Lei Federal n'
l0.520/2002 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais
pertinentes.
1.8 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações qu!olhe
são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em rel$b®pa
qualquer regra constante das especificações desta con
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2-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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2.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes
sançoes:
a) advertências

b) multa de 0,3%(zerovírgulatrês por cento)por dia de atrasona
execuçãodo objeto ou por dia de atrasono cumprimentocontratualou

legal, até o 30' (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total do contrato,
porocorrenctal
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no
cumprimento de obrigação contratual ou legall

d) multa de 20% (vinte por cento) calculadasobre o preço total do
contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade

do fato e mediantemotivaçãoda autoridadesuperior,poderáreduziro
percentual da multa a ser aplicadas

e) impedimento de licitar e contratar com a AdministraçãoPública do
Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anosl
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;

g) rescisão contratual, aplicável independentementede efetiva aplicação
de qualquer das penalidades anteriores.

2.2 - As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas pelas
seguintes pessoas, autonomamente:

a) letra ''a" --> pelo Presidente,pelo Diretor,ou equivalente,da área
gestora do contrato, pelo Gestor do Contratos
b) letras "b", "c" e "d"--> pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da
área gestora do contratos
c) letras "e", "f' e "g" --> pelo Presidente.

2.3 - Os valoresdas multasaplicadaspoderãoser descontados
dos
pagamentos devidos pela CMBH, e, na insuficiênciaou falta desses, serão
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descontados da garantia contratual.

2.3.1 - Se os valores das multas aplicadasforem superioresaos pagamentos
devidos pela Câmara Municipal ou da garantia contratual, deverá a contratada
recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de
notificação específica para esse fim.

2.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o

valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-Ea partir da data da
notificação.

2.4 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as p
definidas nas letras "e", "f" e "g" cumulativamente com a multa caf
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2.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo
administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.
2.6 - Para os fins do subitem 2.1, entende-se por "preço total do contrato"

aquele assim indicado na proposta comercial da CONTRATADA, aceita pela
f'\ h drhi i
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3-RESPONSABILIDADES
3.1 - A CONTRATADA

assume

perante a CMBH a responsabilidade

civil

relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada
venha a causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.
3.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos devidos para a
execução desta contratação, devendo remeter à CMBH os respectivos
comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no
subitem 3.4.

3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamentode
quaisquer ânus referidos no subitem 3.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la
dos valores correspondentes,acrescidosde 20% (vinte por cento) a título de
honorários.

3.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto da presente
contratação.

3.4 - A CONTRATADA
seráobrigada
a manter,durantea contratação,
as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado
por esta última.

