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/2019

-PREAMBULO1.0BJETO:
Constitui objeto deste contrato
CONTRATADA, conforme detalhado nos ANEXOS l e ll

pela

2.PARTES:
2.1.CONTRATANTE:
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.
CNPJ:17.316.563/0001-96
Sede: Avenida dos Andradas, n' 3.100, Bairro Santa Efigênia Belo Horizonte
Representante: Vereador
Cargo/Função: Presidente
Gestor do contrato:

2.2.CONTRATADO
Nome:
CNPJ:
Sede:
Representante:
Cargo/Função:

3.DOTAÇÃO(OES)ORÇAMENTARIA(S)
4. PREÇO E CONDIÇOES PARA PAGAMENTO

A p.resente
contratação
possuio valor total

mensal

estimado

de

R$

correspondendo
a um valorglobalanualestimadode R$

. conforme detalhamento constante
na proposta comercial da CONTRATADA e nos Anexos l e ll deste contrato.

5.VIGENCIA
5.1 - O presente contrato vigerá de/:.L
até/:../
5.2 - A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites
legais, sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário-

financeira e conveniência administrativaquando da efetiva demanda pela
prorrogação.

6.0BRIGAÇOES DAS PARTES
/
6.1. A presente contratação decorre do Pregão n'
e rege-se pelos
preceitos das Leis Federais n's l0.520/2002 e 8.666/1993.
6.2. As condições exigíveis para a execução do contrato e as obrigações da
CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas
previstas no corpo padrão do contrzllo g,.em R$t$ ANEXOS l e 11,bem como no

edital

do
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6.3. O instrumento do contrato epigrafado é composto por este preâmbulo, pelo
corpo do contrato e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e indivisível
documento:
ANEXO 1- cópia do Termo de Referência apresentado pelo setor demandante.
ANEXO ll - cópia da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.
Belo Horizonte,

de

de

CMBH

CONTRATADA

si

«P

B

xlf4y& CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CORPODOCONTRATO
DOCUMENTOPADRAO

l

PREÇOECONDIÇOESPARAPAGAMENTO

1.1

Este contrato possui os preços detalhados no ANEXO ll

1.2

O pagamento será efetuado, conforme os termos definidos no ANEXO 1, 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 l deste contrato.
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 do contrato de que a execução do objeto se deu de forma efetiva,

satisfatória e atendendo a todas as condições contratuais.
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 CONTRATADA

reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem
excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal n' l0.520/2002, o
Código de Defesa do Consumidor e/ou demais normas aplicáveis ao caso,
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
(previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais ou quaisquer outras)
que Ihe são devidas em decorrência da execução do objeto nem novação em
relação a qualquer regra constante das especificações desta contratação. l
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2 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO
O recebimento e a aceitação do objeto serão feitos na forma, nas condições e nos
prazos definidos no ANEXO l deste contrato.

3-REAJUSTEEREVISAO

DOSPREÇOS

3.1

Tratando-se de contrato para prestação de serviços contínuos, nos termos
do artigo 57, 11,da Lei 8.666/93, os valores previstos no contrato poderão ser
reajustados, observado o interstício mínimo de l (um) ano contado da data
limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo
como base a variação acumulada do INPC/IBGE no período.
3.1.1 - O reajuste dependerá de solicitação da CONTRATADA e seus
efeitos financeiros serão devidos a partir da data de protocolização da
mesma solicitação, desde que observados o interstício mínimo e o
índice admitido.

3.2

Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do
equilíbrio económico-financeiro do contrato, os valores previstos no contrato

em decorrência
de fatos imprevisíveis,
ou previsíveisporém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
pnncipe.

3.2.1 - A revisão dependerá de solicitação da CONTRATADA, fornecendo
os documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores,

e seus efeitosfinanceiros
serãodevidosa partirda data de
protocolização da mesma solicitação.

3.3

Nos termos do art. 65, $ 8', da Lei Federal n' 8.666/1993, o reajuste e a
revisão serão efetivados mediante termo de apostila, salvo quando o mesmo
dispositivo definir em sentido contrário, hipótese em que dependerá de termo
aditivo

4-FISCALIZAÇÃO
4.1

A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada

pelo gestor do contrato, indicadono ANEXOl e no preâmbulodeste
contrato, a quem caberá, nos termos do $ 1' do art. 67 da Lei 8.666/1993,
proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das
impropriedadesobservadas.
4.1.1 - O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo
delegaresta função.
4.1.2 - O superior hierárquico poderá exercer a função de gl:?êtordo
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contrato, inclusive da competência prevista na cláusula 1.3, nas
hipóteses em que o gestor do contrato encontre-se

legalmente

afastado ou licenciado de suas funções.
4.2

O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação
pelo gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências
contratualmente previstas.

4.2.1 - Para fins do disposto no subitem 4.2, o gestor do contrato poderá
solicitar do fiscal do contrato, quando for o caso,
informativos das condições de prestação dos serviços.

4.3

relatórios

A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará
corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

4.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo

com as especificações e condições constantes do ANEXO 1, podendo
rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste contrato e
na legislação pertinente.
4.5

Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado,
deverão ser prontamente
adicionais para a CMBH.

atendidas

pela CONTRATADA,

sem ónus

5-RESPONSABILIDADES
5.1 - A CONTRATADA, neste ato, 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.

5.2

A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas,
sociais, previdencíários, tributários, fiscais, securitários, ou quaisquer outros,
se for o caso) devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à
CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da
obrigação prevista no subitem 5.4.
5.2.1 - Em caso de a CMBH serjudicialmente condenada ao pagamento de
quaisquer ónus referidos no subitem 5.2, a CONTRATADA deverá
ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por
cento) a título de honorários.

5.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente
contrato.
5.4

A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do/ico.ntrato,as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, se11gi#jzqPrigada
a
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encaminhar à CMBH cópia da documentaçãorespectiva sempre que
solicitado por esta última.
5.5

A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a
qualidade do objeto, conforme previsto no ANEXO 1, sendo obrigada a
refazer o objeto entregue que apresentar qualquer tipo de defeito.
6-CAUSAS DEEXTINÇAO DOCONTRATO

6.1

Este contrato poderá ser extinto:
a) pelo decurso de seu prazo de vigêncial

b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor do
contrato;
c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que
haja conveniência para a CMBHI
d) por determinaçãojudicialt
e) por ato unilateral da CMBH.
6.2 A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser
promovida pela CMBH nos seguintes casos:
a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuaisl
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial
da CONTRATADA, no curso da execução deste contratos
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado, a juízo da CMBH.
6.3

A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da
multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.
7-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as
seguintes sanções:
a) advertências

V

b) multa de 0,3%(zerovírgulatrês por cento)por dia de atrasona
execuçãodo objeto ou por dia de atraso no cumprimentocontratual
ou legal, até o 30' (trigésimo)dia, calculada sobre o preço total do
contrato, por ocorrências
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) calculada sobre 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..!:ke.da menor
sir/eiiê:;láil&r,4rédes
- CM381
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gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior.
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicadas

e) impedimentode licitar e contratar com a Administração
Públicado
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.
7.2 As sanções definidas no subitem 7.1 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.
7.3

Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CMBH, e, na insuficiência ou falta desses, serão descontados
da garantia contratual.
7.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
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
7.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior
o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data
da notificação.

7.4

Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", "f" e "g" cumulativamente com a multa cabível.

7.5

- 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.

7.6 - Para os fins do subitem 7.1, entende-se por "preço total do contrato" aquele
assim indicado no ANEXO ll.

8-ADITAMENTO
Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e
sempre por meio de termo aditivo.
9
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Independentementede transcrição, integram o presente contrato o edital do

certameque o fundamenta,
a documentação
e a propostacomercialda
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato, bem
como os demais documentos descritos no preâmbulo deste contrato.

IO-FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as
dúvidas oriundas deste contrato.

ll-ACEITAÇÃO
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato
em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
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-ANEXOlIDOCONTRATOPROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA

