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CONTRATO Nº 204/2020

O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com
sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos
representado pela Prefeita, Sra. Patrícia Santos de Almeida Bernardo, brasileira, residente e
domiciliada na Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, bairro Canudos, em Maria da Fé/MG,
portadora do CPF nº 001.875.766-96, doravante denominada, simplesmente de Contratante e de
outro lado a empresa JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA., inscrita no CNPJ nº 18.985.386/0001-01, com sua sede a Rua Fernandes
Tourino, nº 999, sala 202, bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representada
pela Sra. Jacqueline de Paula Barbosa, brasileira, CPF nº 997.7432.566-87, doravante
denominada simplesmente Contratada, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente
do Processo Licitatório nº 038/20200, Adesão a ARP da Prefeitura Municipal de Rio Novo –
Processo nº 026/2019 – ARP nº 049/2019, homologado pela Contratante em 16/03/2020,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de auditorias operacionais e análise de contas, objetivando revisão de
débitos, recuperação de créditos tributários de responsabilidade do ente, com ação planejada
e transparente, conforme Anexo I do Edital da Prefeitura Municipal de Rio Novo
1.2 - Integra o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, seus Anexos e a
proposta comercial da empresa vencedora do certame.
CLÁUSULA II - DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente Contrato terá início em 24 de março e término em 31 de dezembro de 2020,
podendo ser prorrogado nos ternos do art. 57 da Lei 8666/93, devendo a Contratada manter,
durante a vigência, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, comprometendo-se
a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, com alterações que
lhe foi imposta pela Lei Federal n° 8.883/94, o presente Contrato será rescindido, sem que deste
fato resulte multa para a Administração.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO
3.1 - O presente Contrato será utilizado pelo Gabinete e Secretaria Municipal de Administração
Financeira.
CLÁUSULA IV - DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1 – O valor mensal do presente contrato será de R$ 0,20 (vinte centavos) para cada real
recuperado, até o valor máximo de R$ 1.170.000,00 (hum milhão, cento e setenta mil reais).
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4.2 - Os pagamentos serão vinculados a efetiva recuperação de valores/obtenção de economia para
os cofres municipais, em até 05 (cinco) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ao setor de
compras, devidamente acompanhada dos relatórios de recuperação tributária e aprovação da
Secretaria solicitante, sem o que não será liberado o pagamento;
4.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
4.5 - Subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade,
correção e segurança do objeto licitado.
4.6 – Deverá estar incluido no preço proposto todos os custos necessários ao cumprimento o objeto
licitado, nos prazos previstos noEdital, inclusive tributos, encargos sociais, deslocamentos da
equipe técnica até o município, hospedagem e alimentação e quaisquer outros ônus que por ventura
possam recair sobre a realização do serviço objeto da presente licitação.
4.7 - É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ARP..
4.8 - O pagamento poderá ser efetuado através de conta-corrente da empresa que deverá informar
na nota fiscal o nome do banco, e nº da agência, ou boleto bancário.
4.9 - Se devido for será descontado o valor correspondente ao INSS e ao ISS.
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
5.1 - As obrigações do Município serão exercidas pelo Fiscal do Contrato, nomeado pelo
respectivo Departamento Requisitante, que terá as seguintes atribuições:
a) Solicitar os serviços através de ordem de serviços.
b) A CONTRATADA deverá permitir, em qualquer tempo, o livre acesso da CONTRATANTE à
documentação produzida ao longo da realização dos trabalhos a fim de que possa acompanhá-la e
fiscalizá-la, nos termos deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos conforme estipulado na cláusula anterior.
e) A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de não aceitar os serviços em desacordo com o
previsto na ARP, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto
no art. 24, inciso XI, ambos da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - A prestação do serviço relativo ao objeto licitado será efetuada pela Contratada obedecendo
aos seguintes procedimentos:
a) Executar sob sua responsabilidade técnica, todos os serviços ajustados no presente instrumento;
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b) Os serviços serão prestados em escritório próprio da empresa contratada;
c) A empresa contratada deverá comparecer na sede do Município para recolhimento de dados,
informações e reuniões caso seja necessário;
d) O comparecimento da empresa na sede do Município deverá ser previamente agendado;
e) A contratada deverá prestar relatórios da execução dos serviços, apontando inclusive as
providências a serem tomadas pela Administração;
f) Deverá fornecer ao município as informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessário sobre o trabalho a realizar.
CLÁUSULA VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - No exercício de 2020 as despesas correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
2.01.00.04.122.003.2.0012 – 339035099 – Manut. do Serviv. De Administração
7.2 - O empenho de dotações orçamentárias suplementares, ou dotações referentes ao próximo
exercício, não caracteriza sua alteração contratual, podendo ser registrada por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento consoante faculdade incerta no art. 65 § 8º da Lei 8666/93.
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES
8.1 - Na falta de cumprimento por parte da proponente vencedora, sem justa causa, poderá ser
aplicada as seguintes penalidades:
8.1.1 - Advertência.
8.1.2 - Multa diária de 0,2% (zero vírgula dois por cento), atraso de até 10 (dez) dias;
8.1.3 - Multa diária de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), atraso superior a 10 (dez) dias, multa
sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração;
8.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se a proponente vencedora
não executar os serviços conforme previsto, deixando inclusive de acompanhar e encaminhar
serviços sob sua responsabilidade aos setores competentes.
8.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a
Prefeitura Municipal de Maria da Fé/MG poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as
seguintes sanções.
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração da
Prefeitura Municipal de Maria da Fé-MG;
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b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Maria da Fé-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de
Maria da Fé-MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;
8.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº. 8.666/93.
8.5 - As sanções previstas face à gravidade da infração poderão ser aplicadas cumulativamente,
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
8.6 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração Municipal, em relação a um dos eventos arrolados na condição a Contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO
9.1 - O objeto deste Contrato será recebido pelas Secretarias de solicitantes consoantes o disposto
no art. 73, II “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
10.1 - A inexecução total ou parcial na execução dos serviços relativo ao objeto contratual ensejará
o cancelamento do presente instrumento, bem como nos casos previstos no art.78 e 79 da Lei
Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem que desse fato decorra multa para a Administração.
CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Integram este Contrato, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, ARP e
Anexos da Prefeitura Municipal de Rio Novo.
11.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Cristina/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização do presente contrato.
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11.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Decretos
Municipais e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e aplicar-se-ão os
princípios gerais de Direito.

Maria da Fé, ____ de __________________de 2020.

___________________________________
Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Contratante
Testemunhas:

Ass.: ____________________________________
CPF: ___________________________

Ass: ____________________________________
CPF: ______________________________

_________________________________
Jacqueline de P. B. Soc. Indiv. de Advocacia
Contratada

