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PROJETO BASICO 
 
I – OBJETO 
 
1 – Contratação de prestação de serviços para suporte do evento da 1º AGROFEST 
primeira festa da agricultura familiar de Olhos D´Água, conforme especificações e 
quantitativos abaixo,  
 

Item UND 
  

Qtde 
 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unidade 
  

8,00 
 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS 

EM POLIESTIRENO 
  

2 Unidade 
  

4,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE BRIGADISTA 
  

3 Unidade 
  

20,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA 
DESARMADA 

  

Valor total  

 
II – JUSTIFICATIVA  
 
1 – Justifica-se pela necessidade da contratação destes serviços para melhor organização 
da 1º Agrofest no município que se trata de um evento voltado para agricultura familiar. 
 
III – ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
 
1 – Os orçamentos foram feitos pelas empresas Sthelar Promoções e Eventos Eireli, 
Projeminas Comercio e Serviços Eireli e Pedro Ferreira Eventos. 
 
3 – No valor total estimado de R$11.836,00(onze mil oitocentos e trinta e seis reais). 
 
4 – O desembolso se fará mediante as rubricas de dotação orçamentárias 
 
9.3.1.13.392.20.2118.33903900 – Ficha 1061 
 
IV – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
 
1 – O Município não aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de 
Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, 
cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, 
sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 
 
2 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e 
transportados com segurança e sob a responsabilidade da Contratada. O Município 
recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste 
Termo. 
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3 – O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca do produto ofertado. 
 
4 – Caso ocorra dúvida quanto ao produto ofertado, o Município poderá solicitar amostra 
para verificação de sua conformidade com as especificações exigidas. 
 
5 – A amostra será avaliada para verificar o atendimento às especificações definidas neste 
Termo de Referência, a compatibilidade do produto ofertado e a equivalência da qualidade 
em relação à marca citada como referência, mediante emissão de parecer técnico pelo setor 
demandante, que constituirá elemento para julgamento da proposta comercial. 
 
6 – As amostras entregues, se aprovadas, serão computadas no quantitativo do objeto a ser 
entregue. 
 
7 – Os materiais que possuem prazo de validade deverão ser entregues com, no mínimo, 
80% (oitenta por cento) da validade total a vigorar. 
 
8 – Caso o produto tenha prazo de validade original inferior a 12 (doze) meses, considera-se 
o percentual de 80% (oitenta por cento) da totalidade do prazo a vigorar. 
 
9 – Os materiais deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados pelo 
fabricante ou fornecedor; e entregues devidamente embalados, contendo externamente a 
data de validade, quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, 
de forma a garantir a completa segurança durante o transporte e a identificação de seu 
conteúdo. 
 
10 – Caso a empresa vencedora, não tenha condições de fornecer o produto com as 
especificações indicadas em sua proposta, deverá informar à Administração, no prazo 
máximo de 03 (três) dias, e solicitar a substituição do produto por outro de qualidade 
semelhante ou superior, sem custos adicionais para o Município. 
 
V – CRITERIO DE JULGAMENTO  
 
1 – O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas as 
especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referencia. 
 
VI – PRAZOS 
 
1 – O contrato vigorará ate 31 de dezembro de 2022. 
 
2 – O Município através do Setor de Compras efetuará os pedidos para entrega dos 
produtos, de acordo com as necessidades das Secretarias. 
 
3 – O prazo máximo para fornecimento é de 05 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem 
de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Compras do Município, os produtos 
deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, á rua São Geraldo, nº 64, Centro, 
Olhos D’Água/MG. 
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4 – Na hipótese de constatação de irregularidades do objeto deste Termo, bem como se 
constatado divergência entre os produtos ofertados e os fornecidos, os mesmos serão 
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5 – O Município de Olhos D’Água/MG, reserva-se o direito de não receber os produtos em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e 
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
6 – A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pelo Município, 
assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a 
favorecer e garantir a qualidade do objeto.  
 
7 – No caso de defeitos ou imperfeições nos produtos, os mesmos serão recusados, 
cabendo a contratada substituí-los por outros com as mesmas características exigidas no 
Termo de Referência, no prazo a ser determinado por este Município.  
 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
1 – Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 
2 – Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados 
pela licitante vencedora; 
 
3 – Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Termo. 
 
4 – Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega dos 
produtos, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la 
 
5 – Recusar qualquer material que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de 
acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas 
gastas no trabalho. 
 
VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1 – Cumprir integralmente todas as cláusulas do presente contrato, inclusive quanto a 
entrega em tempo hábil, conforme solicitação, podendo a contratante rescindir o presente 
contrato, caso a contratada não cumpra o disposto neste parágrafo 
 
2 – Apresentar documentação relativa à Nota Fiscal e Certidões, para recebimento das 
faturas, ficando sob sua responsabilidade o recolhimento dos impostos. 
 
3 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação. 
 
4 – Entregar os objetos deste Contrato dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade, respeitadas as normas e práticas técnicas a eles pertinentes. 
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5 – Entregar o objeto, rigorosamente de conformidade com todas as condições e prazos 
estipulados neste Termo de Referência; 
 
6 – Facilitar a ação da fiscalização, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 
solicitados pela Contratante; 
 
7 – Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pelo 
Município. 

 
8 – Respeitar, rigorosamente, as normas de higiene e conservação aplicáveis à fabricação, 
embalagem e transporte dos produtos até o local de entrega. 

 
9 – Transportar os produtos, por sua conta e risco, até o local da entrega. 

 
10 – Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos entregues, substituindo no prazo de 24 
horas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se 
adequarem às especificações constantes deste Contrato, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 
 
11 – Responder perante a Administração, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
Fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 
causados a terceiros, devendo a Contratada adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 
disposições legais vigentes; 
 
12 – Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao Município 
de Olhos D’Água, ou a terceiros, decorrentes de acontecimentos na entrega do material, não 
excluindo ou reduzindo a responsabilidade. 
 
13 – Efetuar a entrega do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias corridos após o recebimento do instrumento. 

 

VIII – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
1 – O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega pelo responsável pela Secretaria de 
Administração e Governo, através do responsável pelo Almoxarifado ou quem designar que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatórios, cuja copia será 
encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 
 
2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Olhos D’Água em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concede à execução do objeto do contratado. 
 



 
 

     Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

3 – A Administração, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, 
inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela 
contratada. 
 
IX – FORMA DE PAGAMENTO  
 
1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado até 30 
(trinta) dias, após apresentação da Nota Fiscal, na ocasião a empresa deverá apresentar 
junto a Nota Fiscal, CND do FGTS, CND do INSS e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista. 
 
2 – A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as 
exigências legais contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 
 
3 – O Setor de Compras, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 
devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento desde 
que devidamente sanado o vício.  
 
4 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da 
Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 
contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua 
apresentação; 
 
XI – SANÇÕES  
 
1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, recusar a 
assinar o termo de contrato recusar o pedido de compras, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Olhos D’Água, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, sem prejuízo de multas previstas neste instrumento e demais cominações 
legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 
 
2 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na entrega e/ou atraso injustificado, 
assim considerado pelo Município, de inexecução parcial ou de inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e 
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
2.1 – Advertência;  
 
2.2 – Multa de:  
 
a) 0,5 % (meio por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento 
do prazo par cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento realizado; 
de atraso, evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente sobre o valor total do 
contrato.  
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b) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 
(sessenta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
c) 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 
(trinta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 
considerando prazo superior a 30(trinta) dias sem que seja sanada a falha na entrega e/ou 
atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos em caso de reincidência 
 
3 – O Município, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 
valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação 
extrajudicial.  
 
4 – O Município, cumulativamente, poderá:  
 
a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela 
CONTRATADA, a obrigação a que esta tiver dado causa;  
 
b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.  
 
5 – Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 
penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício 
dos princípios do contraditório e ampla defesa.  
 
6 – As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município.  
 
XII -  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
– Habilitação Jurídica: 
1.1 -registro comercial, no caso de empresa individual;  
1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
1.5 - declaração, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que não emprega mão-de-obra de 
menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 
227 combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição 
Federal; 
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– Regularidade Fiscal e Trabalhista 
1.6 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da 
licitante; 
1.8 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
1.9 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (Lei 12.440/2011). 
 
- Qualificação Econômica - Financeira. 
1.10 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca 
sede da licitante. 
 
XIII – CONDIÇÕES GERAIS 
 
1 – O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da 
Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 
contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua 
apresentação. 
 
2 – Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço 
em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as 
normas legais técnicas pertinentes ao objeto, podendo reincidir a contratação nos termos do 
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso 
Xi do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 
 
3 – O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso, implique 
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. 
 
4 – Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da 
Lei nº 8.666/93.  
 
 
Olhos D´Água, 10 de maio de 2022. 
 
 
José Roberto Alves Fernandes  
Secretário de turismo cultura e laser 
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MINUTA DE CONTRATO  
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLHOS 
D’ÁGUA/MG, E A EMPRESA .............................., PARA OS FINS NELE 
INDICADOS.  

 
 
O MUNICÍPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
a Praça Dona Quita, nº 90, Centro, Olhos D’Água, Estado de Minas Gerais, inscrito sob o 
CNPJ nº 01.612.547/0001-00, isento de inscrição estadual e denominado de 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Rone Douglas Dias, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa .........................., 
inscrita no CNPJ sob o n ................, com sede à Rua/Av...................., Nº ......., 
Bairro...................., Cidade ........................., representada por ........................., portador (a) 
da Carteira de Identidade nº ...................... e do CPF nº ................. residente e domiciliado 
(a), na Rua/Av...................., Nº ......., Bairro...................., Cidade ........................., neste ato 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e 
condições a seguir:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 – É objeto deste contrato a Contratação de prestação de serviços para suporte do 
evento da 1º AGROFEST primeira festa da agricultura familiar de Olhos D´Água, conforme 
especificações e quantitativos abaixo: 
 

Item Unid. Qtde Descrição do Material/Serviço Estimado Marca Valor Total 

 

1.2 – Se a qualidade entregue não corresponder às especificações conforme acima, este, 

será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

 

1.3 – A Contratada será responsável pelo fornecimento do produto, objeto deste instrumento 

contratual, pelo preço unitário proposto e aceito pelo Contratante. 



 
 

     Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – AREA SOLICITANTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
2.1 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer. 
 
2.2 – Os recursos para cobertura deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
9.3.1.13.392.20.2118.33903900 – Ficha 1061 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

 
3.1 – Pelo fornecimento do objeto especificado na Clausula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA o valor total de R$..........(.....). 
 
3.2 – O pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será efetuado em 
até 30 (trinta) dias após entrega do objeto e apresentação da Nota Fiscal. 
 
3.2.1 – Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação junto a Nota Fiscal, 
CND do FGTS, CND do INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, que deverão ser 
anexadas a (s) nota (s) fiscal (is) e entregues ao Departamento de Compras. 
 
3.3 – O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 
da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 
contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua 
apresentação. 
 

3.4 – O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

3.5 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 

transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas 

necessárias para o fornecimento e entrega dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, a Praça Dona 
Quita, nº 90, Centro, em até 5 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento 
emitido pelo Departamento de Compras. 
 
4.1.1 – O Setor de Compras expedirá por meio de e-mail e/ou fax à Contratada a Ordem de 
Fornecimento, a Contratada deverá confirmar por escrito, o recebimento do mesmo no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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4.2 – O objeto do presente contrato será executado na forma PARCELADA, de acordo com 

as necessidades do Município.  

 

4.3 – Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas no fornecimento 
do objeto, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas, 
ficando a Contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto da contratação. 
 

4.4 – Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a Contratada será 

considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente. 

 

4.5 – O prazo de duração do presente contrato é até 31 de dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

5.1 – A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da 

Contratada, de cópia da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, 

atualizadas, no caso de pessoa física Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

 

5.2 – Quando do contrato for enviado via e-mail ou correio, a Contratada deverá devolver o 

mesmo, devidamente assinado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento do instrumento, sob pena de aplicação das penalidades indicadas neste 

instrumento. 

 

5.3 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

5.4 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

5.5 – Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sendo a licitante faltosa 

penalizada nos termos indicados neste Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA – SUPRESSÕES OU ACRESCIMOS 

 
6.1 – A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem nos produtos até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO 

 

7.1 – O Município poderá rescindir de imediato o presente contrato por ato unilateral 
motivado, garantindo-se a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses 
previstas no art. 78, da lei n.º 8.666/93 e na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:  
 

7.1.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

 
7.1.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, e prazos;  
 
7.1.3 – O atraso injustificado na entrega dos produtos.  
 
7.1.4 – A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município. 
 
7.1.5 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação não admitidas. 
 

7.1.6 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
 
7.1.7 – A dissolução da sociedade, no caso de pessoa jurídica; 
 
7.1.8 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução deste contrato;  
 

7.1.9 – Razões de interesse público; 

 
7.1.10 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato;  
 
7.1.11 – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.  
 
7.2 – A rescisão de que trata esta cláusula possibilitará ao Município:  
 
7.2.1 – A assunção imediata do objeto do contrato ou seu repasse a terceiros;  
 
7.2.2 – Execução dos valores de multa e indenizações devidas;  
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7.2.3 – Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 
ao Município. 
 
7.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "8.1.12" e "8.1.13" do caput, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, nos termos do art. 79, §2º, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

 
8.1 – A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, pelos encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, decorrentes do fornecimento 
dos materiais ora contratado, bem assim, qualquer eventual indenização que decorra da 
relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões corporais e/ou psíquicas, que 
impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas na entrega dos 
produtos.  
 
8.2 – Nenhum vínculo empregatício, sob hipótese alguma, se estabelecerá entre o Município 
e os empregados da CONTRATADA, a qual responderá por toda e qualquer Ação Judicial 
originada na execução do fornecimento ora contratados, por ele na proposta.  
 
8.3 – A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for 
apurado em Execução de Sentença em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-
empregado, ou no valor que for ajustado entre o Município e o reclamante, na hipótese de 
acordo efetuado nos Autos do Processo Trabalhista.  
 

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO 

 
9.1 – Fica vedado à CONTRATADA, transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a 
qualquer título, os direitos e obrigações assumidas através deste contrato, sem a 
concordância prévia e formal do Município.  
 

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1 – Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, conforme 
determina o art. 67 da Lei 8.666/93, fica investido da responsabilidade a Secretaria 
Municipal de Obras e Limpeza Pública, podendo ser assessorado por outros prepostos 
nomeados oportunamente.  
 
10.2 – O Município reserva-se o direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do 
contrato, ocasião esta em que a CONTRATADA será notificada.  
 
10.3 – A CONTRATADA se sujeitará à inspeção do material, e aceitará os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização do Município, quer 
seja exercida pelo próprio Município ou pessoa por este designado, obrigando-se a fornecer 
todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas 
necessárias ao adequado fornecimento.  
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10.4 – O acompanhamento, fiscalização e controle efetuado pela Secretaria Municipal de 
Obras e Limpeza Pública, não exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pelo 
fornecimento.  
 
10.5 – A CONTRATADA admite e reconhece ao Município o direito de controle 
administrativo do presente Contrato, sempre que assim exigir o interesse público. 
Compreende-se como controle administrativo deste Contrato o direito do Município 
supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execução a fim de assegurar a fiel observância 
de suas Cláusulas e a realização do seu objeto.  
 
10.6 – Caso seja constatado durante o fornecimento, alguma divergência nas especificações 
do objeto deste instrumento, a CONTRATADA deverá, imediatamente e formalmente, 
solicitar esclarecimentos ao Município. O fornecimento executado de maneira incorreta será 
corrigido pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para ao Município e sem prejuízo na 
aplicação de eventuais sanções.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
11.1 – O contrato firmado com esta Prefeitura não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, 
inclusive rescisão. 
 

11.2 – São obrigações comuns entre as partes, dentre outras: 
 

11.2.1 – O bom e fiel cumprimento das cláusulas ora acordadas; 
 

11.2.2 – Arcar com os prejuízos que por ventura uma das partes venha a ocasionar à outra 
por dolo, má fé, desídia ou omissão, que possa comprometer a boa execução do presente 
contrato. 

 
11.3 – São obrigações específicas da CONTRATANTE: 

 
11.3.1 – Arcar com os pagamentos de acordo com o estipulado na cláusula terceira do 
presente contrato; 
 
11.3.2 – Rejeitar todos e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Termo. 
 
11.3.3 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega dos 
produtos, fixando-lhe, quando pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
11.3.4 – Recusar qualquer material que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou 
de acabamento, ficando as correções às custas da Contratada, inclusive material e horas 
gastas no trabalho.  
 
11.4 – São obrigações específicas da CONTRATADA: 
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11.4.1 – Cumprir integralmente todas as cláusulas do presente contrato, inclusive quanto a 
entrega em tempo hábil, conforme solicitação, podendo a contratante rescindir o presente 
contrato, caso a contratada não cumpra o disposto neste parágrafo 
 
11.4.2 – Apresentar documentação relativa à Nota Fiscal e Certidões, para recebimento das 
faturas, ficando sob sua responsabilidade o recolhimento dos impostos. 
 
11.4.3 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação. 
 
11.4.4 – Entregar os objetos deste Contrato dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade, respeitadas as normas e práticas técnicas a eles pertinentes. 
 
11.4.5 – Entregar o objeto, rigorosamente de conformidade com todas as condições e 
prazos estipulados neste Contrato; 
 
11.4.6 – Facilitar a ação da fiscalização, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pela Contratante; 
 
11.4.7 – Responder perante a Administração, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
Fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 
causados a terceiros, devendo a Contratada adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 
disposições legais vigentes; 
 
11.4.8 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
produtos, garantindo seu perfeito desempenho. 
 
11.4.9 – Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao 
Município de Olhos D’Água, ou a terceiros, decorrentes de acontecimentos na entrega do 
material, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade. 
 
11.4.10 – Efetuar a entrega do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos após o recebimento do instrumento. 

 
11.5 – São responsabilidades da CONTRATADA:  
 
11.5.1 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, 
quanto ao fornecimento contratado. 
 
11.5.2 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Edital, cabendo-lhe, integralmente 
o ônus decorrente, independente da exercida pela Contratante. 
 
11.5.3 – Manter durante toda a execução do Contrato as condições da habilitação e 
qualificação exigidas. 
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11.5.4 – Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, independentemente de solicitação. 
 
11.5.5 – Efetuar a entrega do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos após o recebimento do instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NOVAÇÃO 

 
12.1 – Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos 
termos e condições deste Contrato, ou não exercer qualquer prerrogativa nele decorrente, 
não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer 
tempo.  
 

12.2 – A inexecução total ou parcial do contrato por parte da Contratada enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

 

12.3 – Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento 

de qualquer indenização à Contratada. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES  

 
13.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, recusar a 
assinar o termo de contrato recusar o pedido de compras, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Olhos D’Água, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, sem prejuízo de multas previstas neste instrumento e demais cominações 
legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 
 
13.2 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na entrega e/ou atraso injustificado, 
assim considerado pelo Município, de inexecução parcial ou de inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e 
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
13.2.1 – Advertência;  
 
13.2.2 – Multa de:  
 
a) 0,5 % (meio por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento 
do prazo par cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento realizado; de atraso, evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente 
sobre o valor total do contrato.  



 
 

     Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

 
b) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 
(sessenta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
c) 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 
(trinta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 
considerando prazo superior a 30(trinta) dias sem que seja sanada a falha na entrega e/ou 
atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos em caso de reincidência. 
13.3 – O Município, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 
valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação 
extrajudicial.  
 
13.4 – O Município, cumulativamente, poderá:  
 
a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela 
CONTRATADA, a obrigação a que esta tiver dado causa;  
 
b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.  
 
13.5 – Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 
penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício 
dos princípios do contraditório e ampla defesa.  
 
13.6 – As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 

 

14.1 – Este contrato esta vinculado ao Processo Licitatório nº 054/2022, Dispensa nº 

013/2022 e ao Projeto Básico que o acompanham, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro 

da Comarca de Bocaiúva-MG, por mais privilegiado que outros sejam. 

 

15.2 – E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

 
Olhos D’Água/MG, ............. de ................ de 2022. 
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Rone Douglas Dias 
Prefeito Municipal.   
Contratante  
 
.................................... 
Contratada  
 
 
Testemunhas: 
 
Nome        _____  _ ___ 
 
RG:    ______   CPF: ____   ___ 
 
Nome        _____  _ ___ 
 
RG:    ______   CPF: ____   ___ 
 

 

 

 

 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

Senhor Prefeito: 

 

Ocorrendo a necessidade de Contratação de prestação de serviços para 
suporte do evento da 1º AGROFEST primeira festa da agricultura familiar de Olhos 
D´Água, no valor total estimado de R$11.836,00(onze mil oitocentos e trinta e seis 
reais), que seja a mesma autorizada na modalidade DISPENSA, nos moldes 
previstos no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações. 
 

Dessa forma, após análise dos orçamentos colhidos observamos que a 
empresa PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n 25.372.472/0001-04, apresentou o menor valor para o fornecimento do item. 
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A possível contratada cumpre todas as exigências de habilitação indicadas 
no §3º do artigo 195 da Constituição Federal, artigos 27 ao 31 da Lei 8.666/93. 

 

 Não bastasse tudo quanto acima indicado, a empresa PROJEMINAS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n 25.372.472/0001-04, é 
uma empresa de pequeno porte, atendendo ao que reza o inciso IV do artigo 49 da 
Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, sendo estes os motivos da 
contratação. 
 

Informamos ainda, que para cobertura desta despesa será utilizado recursos 
oriundos de dotações orçamentárias: 

9.3.1.13.392.20.2118.33903900 – Ficha 1061 
 

Olhos D’Água/MG, 12 de maio de 2022. 
 
 

Elieide Lopes de Oliveira 
Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas nas Leis Federais nº 

8.666/93, AUTORIZO a abertura de Dispensa, nos termos do inciso II, 

artigo 24 da Lei 8.666/93, contratação de prestação de serviços para 

suporte do evento da 1º Agrofest no município, no valor total estimado 
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de R$10.468,00(dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais), 

observando o menor valor apurado mediante coleta de orçamentos. 

 
Olhos D’Água/MG, 12 de maio de 2022. 

 
 

 
Rone Douglas Dias 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

AUTUAÇÃO 

 

 

Tendo em vista a autorização da autoridade competente para realização 
de Licitação para contratação de prestação de serviços para suporte do evento 
da 1º Agrofest no município, no valor total estimado de R$11.836,00(onze mil 
oitocentos e trinta e seis reais), declaro que autuei o Procedimento 
Licitatório nº 054/2022, Dispensa nº 013/2022.  
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Olhos D’Água/MG, 12 de maio de 2022. 
 

 
Elieide Lopes de Oliveira 
Presidente da CPL 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO  

PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 054/2022 

DISPENSA Nº 013/2022 

 

Aos 13(treze) dias do mês de maio de 2022, às 13:00(treze) reuniu-se na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG, a Comissão Permanente 

de Licitações, formada pela Sra. Elieide Lopes de Oliveira(presidente), Franciele 

Boas Dias Costa (secretário) e Ana Claudia Rosa Alkimin(membro), nomeados pela 

Portaria 001/2022, para dar prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

054/2022, DISPENSA 013/2022, cujo objeto é a contratação de prestação de 

serviços para suporte do evento da 1º Agrofest no município. 

 

A Comissão analisou a documentação da empresa PROJEMINAS COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 25.372.472/0001-04, tendo efetuado conferência mediante 
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pesquisa nos sítios oficiais na internet, constatando que o possível contratado 

cumpre as exigências quanto à documentação de habilitação, como exigido pelo 

§3º, do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

 

Foram coletados orçamentos, pelos quais observou-se que o valor proposto pela 

possível contratada, foi o menor valor indicado e encontram-se abaixo do preço 

médio de mercado, demonstrando-se vantajosa a celebração da dispensa com a 

empresa PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 25.372.472/0001-04, 

uma vez que, não há superfaturamento no caso em estudo. 

 

Assim, entende a Comissão Permanente de Licitações que o Sr. Prefeito poderá 

Ratificar e Homologar o procedimento de Dispensa, desde que haja conveniência 

administrativa.  

 

Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitações encaminha o procedimento 

para análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica. 

  

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata, que após lida e aceita, 

segue assinada pelos presentes. 

 

Olhos D’Água/MG, 13 de maio de 2022. 

 

 

Elieide Lopes de Oliveira.   Franciele Boas Dias Costa. 

Presidente da CPL.    Secretário da CPL. 

     

 

Ana Claudia Rosa Alkimin    

Membro da CPL.  

 
 

P  A  R  E  C  E  R 
 

 

 

 

 

Após análise prévia do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 054/2022, DISPENSA 

013/2022 cujo objeto é a Contratação de prestação de serviços para 

suporte do evento da 1º Agrofest no município, emitimos parecer nos termos 

do parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal No 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações posteriores,  concluindo que os mesmos encontram-se 
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perfeitos e de acordo com as normas pertinentes, que autoriza a aplicação 

do que reza o artigo 24, inciso II da Lei de Licitações. 

 

A presente dispensa de licitação está fulcrada no inciso II, art. 24 da Lei 

8.666/93, senão vejamos:  

 
“Art. 24 – É dispensável a licitação: 

 ...........................................................  

 

II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alie-

nações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma só vez; 

 

Como podemos observar, houve a conferência mediante pesquisa nos sítios 

oficiais na internet, da documentação de habilitação, constatando que a 

possível contratada cumpre as exigências quanto à documentação de 

habilitação, como exigido pelo §3º, do artigo 195, da Constituição Federal e 

artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, conforme entendimento do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, abaixo transcrito: 

 
“Consulta. Necessidade de verificação de habilitação/qualificação 

mesmo na contratação direta. “Toda empresa tem, abstratamente, o 

direito de contratar com a Administração. Todavia, o exercício de tal 

direito está vinculado ao cumprimento de determinadas condições que a 

lei estabelece (habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal). Necessita a empresa de estar 

devidamente capacitada para a contratação e de oferecer a proposta 

mais vantajosa para a Administração. Sem esses elementos, a 

contratação, se ocorrer, estará sempre viciada. Assim, uma empresa que 

não tiver sua documentação legalizada não poderá contratar com a 

Administração, ainda que [a situação fática em questão permita que, 

conforme art. 24 ou 25 da Lei de Licitações, ocorra uma contratação] 

diretamente, sem licitação”.1 – GRIFAMOS. 

 

O possível contratado apresentou o menor valor para a execução dos 

serviços, o que justifica o preço para a referida contratação, comprovando 

que não existe superfaturamento atendendo ao entendimento do Tribunal 

de Contas da União, como abaixo transcrito: 

 
“Em licitação dispensável admite-se que a Administração contrate 

diretamente sem licitação, mesmo quando há possibilidade competição. 

                                                 
1 Consulta n.º 391114. Rel. Conselheiro Murta Lages. Sessão do dia 06/11/1996 
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Para os casos permitidos de licitação dispensável, previstos no art. 24 da Lei 

nº 8.666/1993, poderá a Administração contratar diretamente sem 

licitação, ainda que seja possível a competição. Em qualquer caso, deve o 

gestor buscar obter no mercado do objeto da contratação, no mínimo, três 

orçamentos.”2 – GRIFAMOS. 

 

O entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, é nesse sentido: 

 
Consulta. Necessidade de a contratação direta ser vantajosa. “(...) a 

contratação direta, sem licitação, não permite à Administração selecionar 

qualquer proposta. Tal contratação não implica uma ‘desnecessidade de 

observar formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e 

conveniência da contratação, disponibilidade de recursos, etc.). Devem 

ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, 

buscando selecionar a melhor contratação possível segundo os princípios 

da licitação’ (Marçal Justen Filho, ‘Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos’, 3ª ed., Aide Editora, pag. 176). Uma 

contratação desvantajosa para a administração, portanto, jamais poderá 

ser admitida”.3 – GRIFAMOS. 

 

Diante da necessidade de aplicação do que determina a Lei 

Complementar 123/2006, e suas alterações, que no inciso IV, do artigo 49, 

podemos afirmar que, a possível contratada é uma Empresa de Pequeno 

Porte: 

 
“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: 

................................................................... 

 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas 

pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser 

feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, 

aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.” – GRIFAMOS. 

 

Analisadas as questões técnicas, pode-se afirmar que, o valor total da 

aquisição não ultrapassa o limite indicado no artigo 24, inciso II da Lei de 

Licitações. 

 

                                                 
2 Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do 

TCU Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : TCU, Secretaria‑Geral 

da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. 

Pág. 590. 
3 Consulta n.º 391114. Rel. Conselheiro Murta Lages. Sessão do dia 06/11/1996 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
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Como se observa da justificativa apresentada pela Comissão Permanente 

de Licitações, a contratação se limitará a atender uma situação específica, 

limitando-se a vigência do contrato até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 

Da análise da minuta de contrato, podemos afirmar que atende às 

exigências do artigo 55, da Lei 8.666/93. 

 

Dessa forma, opinamos pela ratificação e homologação a favor da possível 

contratada, por cumprir as exigências legais de habilitação, ter apresentado 

o menor preço para a execução dos serviços e pelo fato de que o valor 

total da possível contratação não extrapolar o valor indicado no inciso II do 

artigo 24 da Lei 8.666/93. 

 

Olhos D’Água/MG, 13 de maio 2022. 

 

 

José Fonseca Coelho 

OAB/MG - 111.695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 054/2022 

DISPENSA 013/2022 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA/MG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

 

RESOLVE, 

 

RATIFICAR E HOMOLOGAR o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 054/2022, 

DISPENSA 05/2022, cujo objeto é a Contratação de prestação de serviços 

para suporte do evento da 1º Agrofest no município, no valor total estimado 

de R$10.468,00(dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais), acolhendo em 

sua íntegra a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG, e parecer da 

Assessoria Jurídica, independente de transcrição, autorizando a contratação 

da empresa PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 

25.372.472/0001-04, uma vez que apresentou o menor valor para o 

fornecimento dos itens, demonstrando ainda, cumprir as exigências de 

habilitação, indicadas no §3º do artigo 195 da Constituição Federal e artigos 

27 ao 31 da Lei 8.666/93: 

 

Item UND 
  

Qtde 
 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unidade 
  

8,00 
 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS EM 

POLIESTIRENO 
316,00 2.528,00 

2 Unidade 
  

4,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DE BRIGADISTA 
335,00 1.340,00 

3 Unidade 
  

20,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE 

SEGURANÇA DESARMADA 
330,00 6.600,00 

VALOR TOTAL 10.468,00 

 

Intime-se a empresa PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 

25.372.472/0001-04, para a formalização do competente termo de contrato. 

 

Olhos D’Água/MG, 13 de maio de 2022. 

 

Rone Douglas Dias. 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

 
 

CONTRATO Nº 069/2022 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLHOS 

D’ÁGUA/MG, E A EMPRESA PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, PARA OS FINS NELE INDICADOS.  

 
 
O MUNICÍPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede a Praça Dona Quita, nº 90, Centro, Olhos D’água, Estado de Minas Gerais, inscrito sob 
o CNPJ nº 01.612.547/0001-00, isento de inscrição estadual e denominado de 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Rone Douglas Dias, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa PROJEMINAS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n 25.372.472/0001-04, com 

sede à rua Mendeu Nº537 - Centro – Montalvânia/MG, representada por Camila Lisiany 
Marinho Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.848.050 e do CPF nº 
099.511.886-80 residente e domiciliado na Rua Pablo Picasso, N° 515,Bairro, Dalila, 
Montalvânia/MG, neste ato denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato 
mediante as Cláusulas e condições a seguir:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 – É objeto deste contrato a contratação de prestação de serviços para suporte do evento 
da 1º Agrofest no município, conforme especificações e quantitativos abaixo: 
 

Item UND 
  

Qtde 
 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Unidade 
  

8,00 
 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS EM 

POLIESTIRENO 
316,00 2.528,00 

2 Unidade 
  

4,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE BRIGADISTA 
335,00 1.340,00 

3 Unidade 
  

20,00 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO 

DE SEGURANÇA DESARMADA 
330,00 6.600,00 

Valor total 10.468,00 

 

1.2 – Se a qualidade entregue não corresponder às especificações conforme acima, este, 

será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

 

1.3 – A Contratada será responsável pelo fornecimento do produto, objeto deste instrumento 

contratual, pelo preço unitário proposto e aceito pelo Contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – AREA SOLICITANTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
2.1 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer. 
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2.2 – Os recursos para cobertura deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
9.3.1.13.392.20.2118.33903900 – Ficha 1061 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

 
3.1 – Pelo fornecimento do objeto especificado na Clausula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA o valor total de R$10.468,00(dez mil quatrocentos e sessenta e 
oito reais). 
 
3.2 – O pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será efetuado em 
até 30 (trinta) dias após entrega do objeto e apresentação da Nota Fiscal. 

 

3.2.1 – Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação junto a Nota Fiscal, 

CND do FGTS, CND do INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, que deverão ser 

anexadas a (s) nota (s) fiscal (is) e entregues ao Departamento de Compras. 

 

3.3 – O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 
da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 
contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua 
apresentação. 
 

3.4 – O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

3.5 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 

transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas 

necessárias para o fornecimento e entrega dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, á Praça Dona 
Quita, nº 90, Centro, em até 5 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento 
emitido pelo Departamento de Compras. 
 
4.1.1 – O Setor de Compras expedirá por meio de e-mail e/ou fax à Contratada a Ordem de 
Fornecimento, a Contratada deverá confirmar por escrito, o recebimento do mesmo no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

4.2 – O objeto do presente contrato será executado na forma PARCELADA, de acordo com 

as necessidades do Município.  
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4.3 – Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas no fornecimento 
do objeto, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas, 
ficando a Contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto da contratação. 
 

4.4 – Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a Contratada será 

considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente. 

 

4.5 – O prazo de duração do presente contrato é até 31 de dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

5.1 – A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da 

Contratada, de cópia da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, 

atualizadas, no caso de pessoa física Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

 

5.2 – Quando do contrato for enviado via e-mail ou correio, a Contratada deverá devolver o 

mesmo, devidamente assinado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento do instrumento, sob pena de aplicação das penalidades indicadas neste 

instrumento. 

 

5.3 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

5.4 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

5.5 – Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sendo a licitante faltosa 

penalizada nos termos indicados neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – SUPRESSÕES OU ACRESCIMOS 
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6.1 – A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem nos produtos até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO 

 

7.1 – O Município poderá rescindir de imediato o presente contrato por ato unilateral 
motivado, garantindo-se a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses 
previstas no art. 78, da lei n.º 8.666/93 e na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:  
 

7.1.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

 
7.1.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, e prazos;  
 
7.1.3 – O atraso injustificado na entrega dos produtos.  
 
7.1.4 – A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município. 
 
7.1.5 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação não admitidas. 
 

7.1.6 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
 
7.1.7 – A dissolução da sociedade, no caso de pessoa jurídica; 
 
7.1.8 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução deste contrato;  
 

7.1.9 – Razões de interesse público; 

 
7.1.10 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato;  
 
7.1.11 – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.  
 
7.3 – A rescisão de que trata esta cláusula possibilitará ao Município:  
 
7.3.1 – A assunção imediata do objeto do contrato ou seu repasse a terceiros;  
 
7.2.2 – Execução dos valores de multa e indenizações devidas;  
 
7.2.3 – Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 
ao Município. 
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7.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "8.1.12" e "8.1.13" do caput, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, nos termos do art. 79, §2º, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

 
8.1 – A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, pelos encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, decorrentes do fornecimento 
dos materiais ora contratado, bem assim, qualquer eventual indenização que decorra da 
relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões corporais e/ou psíquicas, que 
impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas na entrega dos 
produtos.  
 
8.2 – Nenhum vínculo empregatício, sob hipótese alguma, se estabelecerá entre o Município 
e os empregados da CONTRATADA, a qual responderá por toda e qualquer Ação Judicial 
originada na execução do fornecimento ora contratados, por ele na proposta.  
 
8.3 – A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for 
apurado em Execução de Sentença em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-
empregado, ou no valor que for ajustado entre o Município e o reclamante, na hipótese de 
acordo efetuado nos Autos do Processo Trabalhista.  
 

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO 

 
9.1 – Fica vedado à CONTRATADA, transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a 
qualquer título, os direitos e obrigações assumidas através deste contrato, sem a 
concordância prévia e formal do Município.  
 

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1 – Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, conforme 
determina o art. 67 da Lei 8.666/93, fica investido da responsabilidade a Secretaria 
Municipal de Obras e Limpeza Pública, podendo ser assessorado por outros prepostos 
nomeados oportunamente.  
 
10.2 – O Município reserva-se o direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do 
contrato, ocasião esta em que a CONTRATADA será notificada.  
 
10.3 – A CONTRATADA se sujeitará à inspeção do material, e aceitará os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização do Município, quer 
seja exercida pelo próprio Município ou pessoa por este designado, obrigando-se a fornecer 
todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas 
necessárias ao adequado fornecimento.  
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10.4 – O acompanhamento, fiscalização e controle efetuado pela Secretaria Municipal de 
Obras e Limpeza Pública, não exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pelo 
fornecimento.  
 
10.5 – A CONTRATADA admite e reconhece ao Município o direito de controle 
administrativo do presente Contrato, sempre que assim exigir o interesse público. 
Compreende-se como controle administrativo deste Contrato o direito do Município 
supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execução a fim de assegurar a fiel observância 
de suas Cláusulas e a realização do seu objeto.  
 
10.6 – Caso seja constatado durante o fornecimento, alguma divergência nas especificações 
do objeto deste instrumento, a CONTRATADA deverá, imediatamente e formalmente, 
solicitar esclarecimentos ao Município. O fornecimento executado de maneira incorreta será 
corrigido pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para ao Município e sem prejuízo na 
aplicação de eventuais sanções.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
11.1 – O contrato firmado com esta Prefeitura não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, 
inclusive rescisão. 
 

11.2 – São obrigações comuns entre as partes, dentre outras: 
 

11.2.1 – O bom e fiel cumprimento das cláusulas ora acordadas; 
 

11.2.2 – Arcar com os prejuízos que por ventura uma das partes venha a ocasionar à outra 
por dolo, má fé, desídia ou omissão, que possa comprometer a boa execução do presente 
contrato. 

 
11.3 – São obrigações específicas da CONTRATANTE: 

 
11.3.1 – Arcar com os pagamentos de acordo com o estipulado na cláusula terceira do 
presente contrato; 
 
11.3.2 – Rejeitar todos e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Termo. 
 
11.3.3 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega dos 
produtos, fixando-lhe, quando pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
11.3.4 – Recusar qualquer material que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou 
de acabamento, ficando as correções às custas da Contratada, inclusive material e horas 
gastas no trabalho.  
 
11.4 – São obrigações específicas da CONTRATADA: 
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11.4.1 – Cumprir integralmente todas as cláusulas do presente contrato, inclusive quanto a 
entrega em tempo hábil, conforme solicitação, podendo a contratante rescindir o presente 
contrato, caso a contratada não cumpra o disposto neste parágrafo 
 
11.4.2 – Apresentar documentação relativa à Nota Fiscal e Certidões, para recebimento das 
faturas, ficando sob sua responsabilidade o recolhimento dos impostos. 
 
11.4.3 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação. 
 
11.4.4 – Entregar os objetos deste Contrato dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade, respeitadas as normas e práticas técnicas a eles pertinentes. 
 
11.4.5 – Entregar o objeto, rigorosamente de conformidade com todas as condições e 
prazos estipulados neste Contrato; 
 
11.4.6 – Facilitar a ação da fiscalização, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pela Contratante; 
 
11.4.7 – Responder perante a Administração, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
Fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 
causados a terceiros, devendo a Contratada adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 
disposições legais vigentes; 
 
11.4.8 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
produtos, garantindo seu perfeito desempenho. 
 
11.4.9 – Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao 
Município de Olhos D’água, ou a terceiros, decorrentes de acontecimentos na entrega do 
material, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade. 
 
11.4.10 – Efetuar a entrega do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos após o recebimento do instrumento. 

 
11.5 – São responsabilidades da CONTRATADA:  
 
11.5.1 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, 
quanto ao fornecimento contratado. 
 
11.5.2 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Edital, cabendo-lhe, integralmente 
o ônus decorrente, independente da exercida pela Contratante. 
 
11.5.3 – Manter durante toda a execução do Contrato as condições da habilitação e 
qualificação exigidas. 
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11.5.4 – Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, independentemente de solicitação. 
 
11.5.5 – Efetuar a entrega do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos após o recebimento do instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NOVAÇÃO 

 
12.1 – Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos 
termos e condições deste Contrato, ou não exercer qualquer prerrogativa nele decorrente, 
não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer 
tempo.  
 

12.2 – A inexecução total ou parcial do contrato por parte da Contratada enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

 

12.3 – Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento 

de qualquer indenização à Contratada. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES  

 
13.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, recusar a 
assinar o termo de contrato recusar o pedido de compras, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Olhos D’água, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, sem prejuízo de multas previstas neste instrumento e demais cominações 
legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 
 
13.2 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na entrega e/ou atraso injustificado, 
assim considerado pelo Município, de inexecução parcial ou de inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e 
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
13.2.1 – Advertência;  
 
13.2.2 – Multa de:  
 
a) 0,5 % (meio por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento 
do prazo par cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento realizado; de atraso, evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente 
sobre o valor total do contrato.  
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b) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 
(sessenta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
c) 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 
(trinta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato.  
 
d) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 
considerando prazo superior a 30(trinta) dias sem que seja sanada a falha na entrega e/ou 
atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos em caso de reincidência. 
13.3 – O Município, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 
valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação 
extrajudicial.  
 
13.4 – O Município, cumulativamente, poderá:  
 
a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela 
CONTRATADA, a obrigação a que esta tiver dado causa;  
 
b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.  
 
13.5 – Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 
penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício 
dos princípios do contraditório e ampla defesa.  
 
13.6 – As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 

 

14.1 – Este contrato esta vinculado ao Processo Licitatório nº 054/2022, Dispensa nº 

013/2022 e ao Projeto Básico que o acompanham, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro 

da Comarca de Bocaiúva-MG, por mais privilegiado que outros sejam. 

 

15.2 – E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

 
Olhos D’Água/MG, 13 de maio de 2022. 
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Rone Douglas Dias 
Prefeito Municipal.   
Contratante  
 
 
Camila Lisiany Marinho Ferreira 

PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,  
Contratada  
 
 
Testemunhas: 
Nome        _____  _ ___ 
RG:    ______   CPF: ____   ___ 
Nome        _____  _ ___ 
 
RG:    ______   CPF: ____   ___ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

Certifico e dou fé que, em atendimento às disposições contidas na Lei 

Federal 8.666/93, na Lei Orgânica do Município de Olhos D’Água/MG, o 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO e o TERMO DE 

CONTRATO Nº 069/2022, alusivos ao TERMO DE DISPENSA Nº 013/2022, 



 
 

     Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

foram publicados no dia 13 de maio de 2022, no quadro de avisos e no site da 

Prefeitura. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

Olhos D’Água/MG, 13 de maio de 2022. 

   

 

Elieide Lopes de Oliveira 

Presidente da CPL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


