
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CONTRATANTE:-Município de SÃO LOURENÇO,- pessoa jurídica de direito público interno, atravésdo
Poder Executivo, com sede à Praça Duquede Caxias número61, CNPJ nº 18.188.219/0001-21,neste ato
representadopelo seu Prefeito, José Sacido Barcia Neto, RG M-834.663eCPF 568.700.007-00.

CONTRATADA:- , CNPJ nº , situada à _______________,_______________,em _______________,____,
representadapor , RG nº , e CPF nº .

EMBASAMENTO:-Processo Administrativonº 0102/2015- ConviteN° 5 e na forma da Lei Federalnº 8.666/93
e suas posteriores alterações, as partes ficam contratadas mediante as cláusulas e condições abaixo
especificadas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O presente contrato administrativotem como objeto Contrataçãode empresa especializada para
organizar, coordenare executar os trabalhos do Encontro : " XVIConvençãodo Distrito LC1", a realizarem-se
na cidade de São Lourenço- Minas Gerais nos dias 23 de abril a 25 de abril de 2015.

CLÁUSULASEGUNDA- DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOSCOM FORNECIMENTODEMATERIAIS

2.1 - Integrao presente contrato, o edital do processo administrativoacima epigrafadoe seus respectivos
anexos, em especial a proposta ofertadapela CONTRATADA,como se aqui estivessem transcritos.
2.1.1 - A Contratadadeveráacatar a ordem de serviçocom fornecimentode materiais como descrito no objeto,
nas condições da proposta ofertadae como dispuser a OS quanto ao prazo e quantidade.

2.2 - A prestação de serviços deveráser executada conformedescrito no Edital e seus anexos, em especial
no Termode Referência,anexo I.

CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZO

3.1 - O prazo de execução deste contrato administrativoserá de __ / __ / ____ a __ / __ / ____.

3.2 - Dentro da vigênciado item anterior, a prestação dos serviços com fornecimentode materiais se dará no
total ou parcialmenteno seu quantitativocontratado e será requisitadaconformeas necessidades
administrativas,e ainda como exigido nos anexos do edital referenteao processo administrativoacima
epigrafado.

3.3 - Ao atingir o prazo pactuado no item 3.1 ou esgotar o quantitativodo objeto contratado, salvo se houver
celebraçãode termo aditivo,a prestação dos serviços com fornecimentode materiais deveráser encerrada
imediatamente, independentede qual seja a primeira ocorrência, prevalecendosempre o interesse da
Administração CONTRATANTE.

CLÁUSULAQUARTA- DO PREÇOE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo,o valorde R$ ____________________
(_______________________)que cobre todos os custos diretos e indiretos; impostos; taxas; encargos
sociais, trabalhistas e previdenciáriose quaisqueroutros que incidam ou venhama incidir sobre esta
contratação, constituindo na única remuneraçãopela execução dos serviços contratados com fornecimentode
materiais.

Nº ____________
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4.1.1 - O total referidono item anterior se subdividena importância de R$ ____________________
(_______________________)correspondenteà mão-de-obrana execução dos serviços e na importância de R$
____________________(_______________________)correspondenteao fornecimentodos materiais ou de
equipamentos.

4.2 - O pagamentoserá efetuadoem 1 (uma) parcela, sendo em até dois dias antes do Eventoa ser realizado..

4.2.1 - O pagamentoserá efetivadomediante apresentaçãoda respectivanota fiscal/faturae de forma a
atendera IN/RFB número971/2009,devendoconstar ainda o númerodo respectivoprocesso licitatório.

4.2.2 - A Contratadadeverá,obrigatoriamentemanter durantea execução contratual sua regularidadepara com
o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho,nos termos do Art. 55, XIIIda Lei 8.666/93.

4.3 - O pagamentopoderáser retido por qualquerirregularidadena prestação dos serviços com o fornecimento
de materiais até o restabelecimentodo pactuado, seja na regularidadefiscal, na forma, condições, prazo da
execução dos serviços, especificações e/ou qualidadedo objeto contratado, sem prejuízode outras
penalidadesprevistasneste instrumento.

4.3.1 - A retenção do pagamentopoderáser solicitada pelo servidorencarregadopela fiscalização do contrato
ou por aquele responsávelpela conferênciada regularidadefiscal da CONTRATADA,sendo esta a única
responsávelpela regularizaçãoe posterior comunicação ao CONTRATANTE,pelo servidorque solicitou a
retenção, sobre a irregularidadeapontadae devidamentesanada.

4.3.2 - Havendoretenção de pagamentopor qualquerirregularidadena prestação dos serviços, no fornecimento
de materiais ou irregularidadefiscal, não restarão quaisquerpenalidadesou obrigaçõesdo CONTRATANTE
quanto a recomposição do valorda parcela devidapela retenção, até que sejam tomadas as providênciasno
subitem anterior.

CLÁUSULAQUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentesdeste contrato correrãopor conta da(s) seguinte(s) dotação(ões)do orçamento
vigente:

3.3.90.39.2.09.00.23.695.034.0110.

CLÁUSULASEXTA - DA GARANTIAE DA RESPONSABILIDADE

6.1 - A CONTRATADAse obriga a prestar os serviços com fornecimentode materias constantes da descrição
do objeto, item ou itens, respeitandoos prazos e quantitativosestipulados na OS - Ordem de Serviço,
conformedescrito no edital e seus anexos, referenteao processo administrativoque embasa este instrumento,
em especial como consta na proposta ofertada,garantindoainda ressarcir ao CONTRATANTEpossíveis
prejuízos financeirosapuradospor desconformidadena execução pactuada.

6.1.1 - A CONTRATADAé responsávelexclusiva pela imperfeiçãoe/ou execção em desacordocom o
pactuado e a ordem de serviço, ainda que verificadosapós sua aceitação pelo CONTRATANTE.

6.2 - É obrigaçãoda CONTRATADAsubstituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto contratado, conforme
o caso, serviços e/ou materiais, acatando determinaçãoda fiscalização da execução deste instrumento, com
presteza e disponibilidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuízodo prazo estipulado.

6.2.1 - É responsabilidadeda CONTRATADAexecutar a prestação dos serviços com fornecimentode
materiais dentro do padrãode qualidadeque requeras condições do objeto contratado, aceitando prontamente
as exigências deste item.

6.3 - A CONTRATADAse obriga a manter durantea execução contratual as condições técnicas de
responsabilidadeoperacionais,produtivase de licenciamento, às normas da ABNT e de outras concernentes e
exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a prestação dos serviços com fornecimentode materiais, item
ou itens do objeto, como consta no anexo II, referenteao processo administrativoacima epigrafado,no que
couber.

6.3.1 - É responsabilidadeda CONTRATADAinformaro CONTRATANTEqualqueralteração de seus dados
cadastrais, em especial as alterações contratuais.

6.4 - A CONTRATADA respondecivil e criminalmente por danos e prejuízos devidamenteapurados,que da
execução ou inexecução do objeto contratado viera causar, direta ou indiretamente,ao CONTRATANTEou a
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terceiros.

CLÁUSULASÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃOE DA TRANSFERÊNCIA

7.1 - A fiscalização na execução contratual será exercida por servidordesignadopelo CONTRATANTE,com
atribuições para aferira prestação dos serviços com fornecimentode materiais e quandoserá exigido o
cumprimento integral das condições pactuadas pela CONTRATADA,requisitos para o aceite, a recusa ou
designaçãode substituição e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto contratado, bem ainda as
condições referidasno item 6.3.

7.1.1- O CONTRATANTEse reservano direito, pelo servidorresponsávelpela ficalização deste instrumento, de
rejeitar no todo ou em parte, item ou itens do objeto da prestação dos serviços com fornecimentode materiais.

7.2 - A não observânciado item anterior, seja nas condições e prazo estipulados obriga a CONTRATADAa
substituir ou corrigir a execução pactuada, o que será motivopara rescisão contratual, além da aplicabilidade
do item 9.2 deste instrumento.

7.3 - A fiscalização da execução contratual exercida pelo CONTRATANTEnão exclui e nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADApor quasquer irregularidadesou imperícias na prestação dos serviços com
o fornecimentode materiais.

7.4 - Este contrato administrativonão poderáser transferidono todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de
interesse público e da Administração, e formalmenteautorizadopelo CONTRATANTE.

7.4.1 - Havendoa transferênciacontratual autorizadapelo CONTRATANTE,a CONTRATADAresponderápor
todas as obrigaçõese responsbilidadespactuadas neste instrumento, ainda que a prestação dos serviços e o
fornecimentode materiais sejam executados por empresa subcontratada.

CLÁUSULAOITAVA - DAS ALTERAÇÕESE DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato administrativopoderáser alteradono interesse público e das partes, atravésde Termos
Aditivos, em conformidadecom os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - O CONTRATANTEse reservano direito de aumentarou diminuir o quantitativodos serviços com
fornecimentode materiais para melhor executar o objeto contratado, atravésde TermoAditivo.

8.1.2 - Havendomodificação na execução dos serviços e/ou com o fornecimentode materiais, com aumento
ou diminuição do quantitativoe que implique no preço proposto, será feito TermoAditivo para recomporo
equilíbrioeconômico-financeiroda contratação.

8.1.3 - Os preços de item ou itens constantes dos serviços e materiais a serem fornecidos,a contar do prazo
de validadeda proposta, poderãoser revistos e alterados para a manutençãodo equilíbrioeconômico-financeiro
da contratação, mediante requerimentoda CONTRATADA,acompanhadodos comprovantesfiscais e
contábeis, declinandopor profissional técnico o percentualque deveráser alterado, e de outros documentos
que demonstrem o comportamentodo mercado.

8.1.4 - Os preços dos itens ou item dos serviços e fornecimentode materiais somente poderãoser alterados
na respectivanota fiscal após autorização da AutoridadeCompetentee a celebraçãodo TermoAditivo.

8.2 - Caso a execução contratual tenha o seu prazo aumentadoconformedisposto no inciso II, do art. 57 da
Lei regentedeste contrato, o valorcontratado será revistoapós 12 (doze) meses de execução, observando-se
o índice para reajustamentopelo INPC/IBGEacumuladono períodoou outro que venhaa substituí-lo.

8.3 - A rescisão deste instrumento poderáser efetivada,caso ocorra quaisquerdos motivos mencionadosno
art. 78, em especial os itens 6.1 e 6.2 acima descritos, e será processada conformedispõe o art. 79, ambos
da referidaLei, no que couber.

8.4 - Além das hipóteses previstasno mencionadoart. 78, constituem causas para rescisão contratual as
condutas da CONTRATADA:

8.4.1 - a inobservânciana execução dos serviços com fornecimentode materiais como descrito na ordem de
serviço - OS e na proposta apresentada,em especial o retardamentoinjustificado no cumprimento dos prazos
estipulados,bem ainda a condução dolosa na execuão do objeto contratado.

8.4.2 - o não acatamento e não cumprimento do direcionamentonas determinaçõesemitidas pelo servidor
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designadopela fiscalização do objeto do presente contrato.

8.5 - Além das referidashipóteses, poderáo CONTRATANTErescindir o presente contrato independentemente
de qualquerprocedimentojudicial ou pagamentode indenização, por falência, concordata, dissolução ou
insolvênciada CONTRATADA.

8.6 - Em casos excepcionais, configuradoscomo de força maior, a critéiro do CONTRATANTE,o atraso na
entregado objeto contratado não ensejará rescisão contratual, bem como as penalidadesestabelecidas neste
instrumento.

8.7 - Fica asseguradoà CONTRATADA,em todas as circunstâncias, o direito da ampla defesa.

CLÁUSULANONA- DO RECONHECIMENTOE DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADAdeclara reconheceros direitos da Administração CONTRATANTE,em caso de
Rescisão Administrativa,como dispõe o art. 77, da Lei regentedeste contrato administrativo.

9.2 - As obrigaçõesestabelecidas neste instrumento, quandonão cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeitam-se à CONTRATADAas sanções previstasna mencionadaLei e outras normas que regem a
Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

9.2.1 - 10% (dez por cento) do valorcontratado pela sua inexecução total;

9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato pela sua inexecução parcial;

9.2.3 - 10% (dez por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na conclusão
da sua prestação e/ou fornecimentode materiais;

9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, quandoa prestação dos serviços com
fornecimentode materiais for desconformecom a respectivaOS.

9.2.5 - 10% (dez por cento) do valordo contrato se a CONTRATADAceder ou transferir, total ou parcialmente,
este contrato a terceiros sem a formal e devidaautorização do CONTRATANTE.

9.3 - O CONTRATANTEestá sujeito às mesmas penalidadespelo descumprimentodas obrigaçõespactuadas,
nas mesmas condições e percentuais do item anterior, no que couber.

CLÁUSULADÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstosneste contrato administrativo,serão aplicadas as normas e
regulamentaçõesvigentes,que também prevalecerãoquandohouverconflitos nas suas Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de SÃO LOURENÇO,para dirimir as questões decorrentesdeste
instrumento, com expressa renúncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes assinam o presente
contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, peranteas
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

SÃO LOURENÇO, __ / __ / ____

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

CONTRATANTE
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José Sacido Barcia Neto

Prefeito

CONTRATADA

Éderson Oliveira Silva

OAB nº 118.675

Visto: 

RG: RG: 
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