INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE
MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO 32/2017
PREGÃO PRESENCIAL 15/2017
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO
PROCESSO N° 32/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como
CONTRATANTE o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS – PREVMOC, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 66.489.741/0001-96, sediado na Rua Viúva Francisco
Ribeiro, nº. 150, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 39.400-114, aqui
representado pelo seu Presidente, Sr. ........................................, por delegação de
poderes, na forma do Decreto Municipal n° 2.987/13 e, como CONTRATADA, a
sociedade empresária ............................................, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. ........................., sediada na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no Bairro
...................., na Cidade de ......................., com o CEP. .............................., neste ato por
seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a). ................................, portador da Carteira de
Identidade nº. ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ..............

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto básico e executivo complementares para adequações elétricas no
Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira e futura fiscalização da obra de execução dos
projetos, serviço esse adjudicado à Contratada em decorrência do PROCESSO
LICITATÓRIO N° 32/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017, segundo a Proposta e
demais peças integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas
partes, incorporam-se a este instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1 – O valor global deste contrato é de R$.............(.........................................................),
correspondente ao preço oferecido e ao serviço descrito no anexo I do Edital PROCESSO
LICITATÓRIO N° 32/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017, sendo o mesmo fixo e
irreajustável nos termos da legislação vigente. O pagamento será efetuado em parcela
única, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente
acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, ao FGTS e à seguridade social e regularidade trabalhista vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 – O pagamento referente à elaboração de projeto básico e projeto executivo para
adequações elétricas do Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira será efetuado em
parcela única, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura de
prestação de serviço, devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade social e regularidade
trabalhista vigentes e está condicionado à aprovação dos projetos junto aos órgãos
competentes.
3.2 – O pagamento referente à futura fiscalização da obra de execução dos projetos para
adequações elétricas do Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira será efetuado em
parcela única, em até 30 (trinta) dias após a execução, que será contratada por oportuno
processo licitatório.
3.3 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega
do objeto nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo
recebimento.
3.4 – O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na
nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções
necessárias, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado para o pagamento será
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente
sanado o vício.
3.5 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do
objeto do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 – O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, tendo como termo inicial a
assinatura deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES
5.1 – O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais
nº. 10.520/2002 e 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais
constantes da Licitação modalidade Pregão Presencial n°. 04/2017, homologada
em...................…
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – A dotação orçamentária será conforme especificado no Anexo I do edital, sendo
facultado ao PREVMOC modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 – DA CONTRATADA:
7.1.1 – Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o
cumprimento das seguintes obrigações:
a) Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta
Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou
subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;
c) Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da comunicação formal da CONTRATANTE convocando para esse fim e
iniciar o serviço contratado em até 5 (cinco) dias após o recebimento da ordem de
serviço emitida pelo PREVMOC.
d) Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por
terceiros, por este constituído;
e) Atender prontamente todas as solicitações da PREVMOC previstas no Edital, neste
Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;
f) Prestar assessoria por ocasião dos julgamentos das Propostas de Preços e dos
Documentos de Habilitação, relativos à licitação destinada à contratação de empresa
especializada para execução do Projeto;
g) Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do projeto, cujos
valores deverão estar inclusos no preço total da proposta;

h) O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não
isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços
executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais
utilizados.
i) Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente a PREVMOC ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo
órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no
que se refere a prejuízos causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha
orçamentária elaborada pela CONTRATADA;
j) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº
8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos
Órgãos próprios para execução dos serviços contatados;
k) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos necessários;
l) Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos;
m) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;
n) Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada,
no prazo definido pelo PREVMOC, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do
Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no
Instrumento do Contrato e na Lei.
o) Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social
ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone,
endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual;
p) Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em compatibilidade com
os quantitativos e os custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do
projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º, da Resolução 114,
do CNJ;
q) A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02(dois)
jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia digital
(CD-ROM ou DVD-ROM – em formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” (desenhos);
r) Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e
outras previstas no contrato;

s) A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto contratado, até 25 %
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no
art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
t) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência
médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, imperícia,
descuido, irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condição de empregadora,
sem qualquer solidariedade por parte do PREVMOC.
u) Responsabilizar-se pelo transporte dos seus empregados, caso necessário, sem custo
adicional para a CONTRATANTE.
v) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros,
em decorrência do objeto do presente termo contra o PREVMOC.
x) a CONTRATADA deverá aprovar os projetos complementares nos respectivos órgãos e
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, conforme legislação
específica do município de Montes Claros.

7.2 – DO CONTRATANTE:
7.2.1 – Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações:
a) Nomear 01(um) Gestor para executar o acompanhamento e a fiscalização do contrato
a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais,
devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo de
Referência;
b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação,
solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as
normas e especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do
Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;
c) Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto como possíveis ampliações
do sistema, troca de tecnologias e aquisições dos novos equipamentos que venham ser
alimentados pelo novo sistema;
d) Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o
Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer
irregularidades;

f) Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços
correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato
respectivo;
g) Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança,
inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim
sobre a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
h) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da
CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que
disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;
i) Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento
convocatório e outras imposições previstas no Contrato.
j) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente
na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 – O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência
de quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido,
caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por
dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
b) A CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da contratação.
d) Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
9.2 – A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

9.3 – Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da contratação.
9.4 – Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica
prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser
aplicada a multa de maior valor.
9.5 – As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade,
judicialmente.
9.6 – A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior
ou de impedimento ocasionado pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DIREITO DE PROPRIEDADE
10.1 – A CONTRATADA cederá ao PREVMOC, nos termos do artigo 111, da Lei
nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos
projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendose por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados,
esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos
programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia
eletrônica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
11.1 – O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover
alterações/correções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros de
elaboração, deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da entrega do objeto, e
todas aquelas exigidas para o fiel cumprimento das obrigações, previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E
DOCUMENTOS
12.1 – Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas
técnicas pertinentes, além das normas de desenho técnico.
12.2 – Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
a) Identificação da CONTRATANTE;
b) Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e
assinatura;
c) Identificação da edificação: nome e localização geográfica;

d) Identificação da etapa de projeto;
e) Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
f) Demais dados pertinentes.
12.3 – A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE.
12.4 – Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em versão até 2016). A entrega final dos desenhos e documentos de
projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cópia em
papel.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
13.1 – A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
b) Normas da ABNT e do INMETRO;
c) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
d) Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1 – Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas
normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça
menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1 – Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo
do objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela
Contratante, lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°, e 65 da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
16.1 – Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:

a) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor;
b) efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
16.2 – Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
a) Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de modulação e
padronização compatíveis com as características do empreendimento;
b) Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
c) Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
d) Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
e) Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a população e a
região a serem beneficiadas;
f) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e
suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação
dos serviços e obras.
g) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do
componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de
aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza
e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a
permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes.
16.3 – O PREVMOC reserva para si o direito de alterar quantitativos sem que isso
implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao disposto no §1º, do artigo 65, Lei
nº 8.666/93.
16.4 – O PREVMOC reserva para si o direito de não aceitar que o serviço ora contratado
seja prestado em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções
previstas.
16.5 – A contratada arcará com todas os valores decorrentes da realização do
serviço descrito no objeto desta licitação, como taxas de ART e/ou outros impostos,
plotagens dos projetos e outros.

16.6 – A contratação não estabelece nenhum vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o PREVMOC e os agentes, prepostos empregados ou demais
pessoas da Contratada, sendo ela a única responsável por todas as obrigações e
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social,
de caráter securitário ou qualquer outra.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda
da presente contratação, o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em
03 (três) vias de único teor e validade, para um só efeito legal.

Montes Claros/MG, ......…. de ............................… de 2018.

_______________________________________________

CONTRATANTE
Inst. Municipal de Previdência dos Servidores Púb. de Montes Claros – PREVMOC

___________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

l – ___________________________ CPF _______________________
2 – __________________________ CPF________________________

