PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTRATO nº 39/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE AIURUOCA E
PATRIMONIUM ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA – ME.
O Município de Aiuruoca, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Felipe Senador, n.º 263, centro, CNPJ n.º 18.008.896/000110, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Paulo
Roberto Senador, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade
numero MG 10.171.714 SSP/MG e do CPF número 213.294.356-72, e de
ora em diante denominada simplesmente MUNICÍPIO e a empresa
Patrimonium Assessoria e Consultoria LTDA - ME, situada na Rua
Cornélio Magalhães, Nº 230, Apto 01, Bairro centro, na cidade de
Baependi - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.960.275/0001-47,
representado pela Sr. Frankllin Amsterda Araujo Souza, CPF n°
092.615.926-78, residente e domiciliado no município de Cruzilia - MG, a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato
para prestação de serviços, com fundamento no processo administrativo
n° 020/2018, Pregão Presencial n° 012/2018, que se regerá pelas normas
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei
10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 27/2010, e do
instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas
disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui objeto do presente a contratação de Prestação de serviços
especializados na área de Patrimônio Cultural, visando o repasse de ICMS
cultural de acordo com a Deliberação Normativa 01/2016 e 03/2017 do
CONEP para o exercício de 2020 (Lei 18.030/2011), nos termos e
condições especificadas no Anexo II do edital.
Valor
Item OBJETO
Total
Prestação de serviços especializados na área de Patrimônio
Cultural, visando o repasse de ICMS cultural de acordo
R$
com a Deliberação Normativa 01/2016 e 03/2017 do
01 CONEP para o exercício de 2020 (Lei 18.030/2011)
5.950,00
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Total: R$ 5.950,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações para a prestação dos
serviços, objeto do presente CONTRATO, são as constantes do Termo de
Referência - Anexo II, do PROCESSO N° 020/2018 - MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será feita em
conformidade com a Proposta Comercial da CONTRATADA, e com ata de
realização de Pregão Presencial, do processo administrativo n° 020/2018
os quais, juntamente com o EDITAL - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2018 e seus ANEXOS, são partes integrantes e
inseparáveis deste CONTRATO, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2018, iniciando-se com
a assinatura do contrato.
Nos termos do previsto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, o prazo
de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de Termo Aditivo a
ser firmado entre as partes, desde que os serviços estejam sendo prestados
dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam
favoráveis ao Município, às condições contratuais e o valor cobrado.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos
que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) publicar o extrato do contrato
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita
observância do instrumento convocatório, do termo de referência, da
Proposta de Preços e da legislação vigente;
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b) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para participação na licitação;
c) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e
da legislação aplicável;
d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) demais obrigações exigidas no termo de referência e no edital.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2018,
assim classificados:
3.3.90.39.00.2.03.02.13.392.0007.2.0036
desenvolvimento das atividades culturais

-

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$ 5.950,00 (cinco mil e
novecentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do termo de
referencia e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança
respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil
posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
Prefeitura Municipal de Aiuruoca, CNPJ N 18.008.896/0001-10, situada
na rua Felipe Senador, n.º 263, centro, Aiuruoca- MG.
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O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira
correspondente a 50 % do valor, até o 30º (trigésimo) dia do mês
subsequente ao início da prestação dos serviços e o restante após a
execução completa do objeto
A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente,
junto com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhistas
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com
a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos
documentos dentro do prazo de validade.
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a
apresentação da nova documentação isenta de erros.
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas,
em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses
previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
O presente contrato
CONTRATANTE, pela
condições, nos termos
caiba à CONTRATADA

poderá ser rescindido por ato unilateral do
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e
dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que
direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado
a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará
seus efeitos a partir da publicação na imprensa oficial.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão do contrato, além das
demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos
serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das
perdas e danos que forem apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que
couber assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração Pública;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública.
CLÁUSULA
CONTRATO

DÉCIMA

TERCEIRA:

EXTINÇÃO

UNILATERAL

DO

O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse
público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a
rescisão, por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA poderá ser
declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal,
mediante decisão motivada.
PARÁGRAFO ÚNICO – A denúncia e a rescisão administrativa deste
contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia
notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da
publicação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Aiuruoca – MG.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução
do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou
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aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que
não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no
todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente
motivado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os
direitos e obrigações do cedente e deverá atender ao todos os requisitos de
habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação
específica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade de Aiuruoca-MG, para dirimir qualquer litígio
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio
amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em
3 (três ) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença de testemunhas abaixo firmadas.
Aiuruoca, 12 de Abril de 2018.

Paulo Roberto Senador
Prefeito Municipal

Frankllin Amsterda Araujo Souza
Patrimonium Assessoria e Consultoria
LTDA - ME

TESTEMUNHAS
1-) Nome:_________________________

2-) Nome:_______________________

CPF: ___________________________

CPF:_________________________

Ass.:___________________________

Ass.:_________________________
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