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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

(ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021 – CIMBAJE) 
 

 
CONTRATO Nº 097/2021 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.928.483/0001-29, com sede 

administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, 
CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Danilo Wagner Veloso, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em 
São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da 

cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG e Secretária Municipal de 
Infraestrutura, Sra. Junia Patrícia Coutinho, brasileira, residente e domiciliada a 

Rua José Rodrigues de Carvalho nº 255 – apto 302 - Bairro Roxo Verde – Montes 

Claros -MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 111.644.046-60, de ora em diante 
denominados simplesmente “Contratantes” e de outro lado a empresa IPÊ 

ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.709.903/0001-01, estabelecida à Rua Geraldo Pereira de Sousa, n° 154, 

Zacarias, Caratinga, MG - CEP: 35300-562 neste ato representada pelo seu 
Representante Sr.(a) STEFANNE RANGEL FONSECA GOMES, Brasileiro, Solteiro, 

Supervisor , portador da Carteira de Identidade MG 15.381.671 PC/MG, e do CPF n° 
089.232.106-76, residente e domiciliado na Rua Cabo Geraldo, n° 354, Limoeiro, 

Caratinga-MG, CEP: 35300-114 resolvem celebrar o presente Contrato, como 

especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 073/2021, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2021, 

TERMO DE ADESÃO Nº 002/2021, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, e 
demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir 

pactuadas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

1. Do Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 

iluminação pública visando à instalação de luminárias no Município de São João da 
Ponte – MG, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra, para 

atender às necessidades do Município, através de procedimentos de carona à ata de 

registro de preços Nº 001/2021 (Processo Licitatório nº 011/2021 - Pregão Presencial 
SRP 002/2021 do Consórcio Intermunicipal Multifalitário do Baixo 

Jequitinhonha - CIMBAJE, através inexigibilidade de licitação com fulcro no caput 
do art. 25 da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93, objeto do termo de adesão Nº 

002/2021, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS ITENS/OBJETO (ARP 001/2021 – 
CIMBAJE): 

 

EMPRESA: IPÊ ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP- CNPJ: 

18.709.903/0001-01 
 

Item Descrição Unid 
Qtde. 

Estimad
a 

preço 
unit 

Valor total 
estimado 

MARCA/ 
MODELO 

5 
Kit De Iluminação Led 50w 

Unid 120 
 R$     

990,00  
 R$                  

118.800,00  
Conforme 

segue 
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- 1 UND LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W; 
BR 

lumens/bali P 

- 1 UND RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1000W 105-305V; 
Technowatt/ 

Triade AN2000 

- 2 UND CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 10-35MM² TIPO CDP70; 
INTELLI/CD 

P-70 

- 5,40 MTS CABO FLEXÍVEL PP 2X2,50MM² 0,6/1KV; 
SIL/FLEXSI L 

750V 

- 1 SERV INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

- 1 SERV DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

8 

Kit De Iluminação Led 100w 
Unid 76 

R$ 
1.090,00 

R$                     
82.840,00 

Conforme 
segue 

- 1 UND LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W; 
BR 

lumens/bali P 

- 1 UND RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1000W 105-305V; 
Technowatt/ 

Triade AN2000 

- 2 UND CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 10-35MM² TIPO 
CDP70; 

INTELLI/CD 
P-70 

- 7,00 MTS CABO FLEXÍVEL PP 2X2,50MM² 0,6/1KV; 
SIL/FLEXSI L 

750V 

- 1 SERV INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

- 1 SERV DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

- 1 SERV INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 
Mão de obra 

- 1 SERV DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 
Mão de obra 

10 

Kit De Iluminação Led 150w Unid 108 
R$ 

1.150,00 

R$                  
124.200,0

0 

Conforme 
segue 

- 1 UND LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W; 
BR 

lumens/bali G 

- 1 UND RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1000W 105-305V; 
Technowatt/ 

Triade AN2000 

- 2 UND CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 10-35MM² TIPO 
CDP70; 

INTELLI/CD 
P-70 

- 7,00 MTS CABO FLEXÍVEL PP 2X2,50MM² 0,6/1KV; 
SIL/FLEXSI L 

750V 

- 1 SERV INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

- 1 SERV DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; Mão de obra 

19 
Braço De Ip 3,6 Metros 
(Com Parafuso E Cinta De 
Fixação) 

Unid 20 
R$  

250,00 
R$                       

5.000,00 

ROMAGNOL 
E/408370- 

400121 
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20 
Braço De Ip 2,2 Metros 
(Com Parafuso E Cinta De 
Fixação) 

Unid 20 
R$  

220,00 
R$                       

4.400,00 

ROMAGNOL 
E/407917- 

400121 

 VALOR GLOBAL: R$ 335.240,00 (Trezentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta reais). 

 

2.1 Todas as cláusulas constante do termo de referência do processo originário da 
CIMBAJE, tais como detalhamento dos serviços; aquisição de equipamentos e 

Materiais; testes, laudos técnicos, certificados, composição dos kits de iluminação, 

deveres e obrigações das partes; critério de aceitação e demonstração do objeto; 
demonstração do objeto licitado; fiscalização contratual; prazo de execução e 

condições a ata de registro de preços; rescisão contratual; critério de reajuste sanções 
e disposições finais, obedecerão integralmente aquelas lavradas no Termo de 

referência Processo Licitatório nº 011/2021 – Pregão Presencial SRP Nº 
002/2021, do qual  originou a  Ata de Registro de Preços Nº 001/2021 realizado 

pelo CIMBAJE ratificados neste ato. 

 
 

CLAUSULA TERCEIRA – LOCAL DA ENTREGA/INSTALAÇÃO  
 

3.1 Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência do 
Município de São João da Ponte – MG, compreendendo zona urbana, zona rural e 

aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos). 

 

3.2 A empresa DETENTORA deverá prestar os serviços descritos acima, conforme a 

necessidade da Prefeitura e mediante Ordem de Fornecimento. 

3.3 Será objeto de emissão de nota fiscal eletrônica em observância as exigências do 

fisco estadual, e em conformidade com os quantitativos descritos na ordem de compra, 
não sendo permitida a emissão de nota fiscal em desconformidade com os 

quantitativos descritos na ordem de compra. 

3.4 A Administração Publica reserva-se o direito de não aceitar os serviços em 

desacordo com o previsto no termo de referência da CIMBAJE/Município. 

3.5 A empresa deverá obedecer aos prazos determinados para a entrega dos serviços. 
No caso do não cumprimento dos prazos determinados será aplicado multa por atraso, 

independentemente de notificação. 

3.6 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este 

Termo de Referência, de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, 
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no 

seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 

3.7 Ficam reservados ao Município em qualquer fase do procedimento, o direito de 

realizar vistorias nos equipamentos e serviços que comprovem a qualidade dos 

mesmos. Para tanto, equipamentos serão submetidos a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, ciente o contratado de que caso os mesmos sejam considerados 

insatisfatórios em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído; 
 

3.8 Se algum dos equipamentos/materiais apresentarem irregularidade, o Município 

enviará ao fiscal responsável pelo contrato, para elaboração de laudos conclusivos, 
para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que os equipamentos se 

identificam ou não com aquele exigido neste procedimento, sendo que, neste caso, as 
despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. 
 

3.9  O Município o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma 

qualidade dos equipamentos fornecidos diferentes daquelas especificadas por ocasião 
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da assinatura do contrato, cujas características contrariem as definidas neste 

Contrato Administrativo, equipamentos estes alterados e/ ou adulterados. O 
recebimento será efetivado nos seguintes termos:  

 
- PROVISORIAMENTE, por intermédio do responsável pelo recebimento dos 

equipamentos, para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto 
com as especificações constantes no Contrato Administrativo, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes; 
 

 - DEFINITIVAMENTE, pela comissão designada para esse fim, após 

comprovação da qualidade e quantidade do objeto e consequentemente aceitação, 
impreterivelmente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis cotados da data da entrega; 

 
           - REJEITADO, quando em desacordo com o estabelecido no neste termo de 

referência, Anexos, Proposta e futura Nota de Empenho; 
 

CLÁUSULA QUARTA- DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1. Dos preços 

3.1.1 O contratante pagará ao contratado, à importância total de R$ 335.240,00 
(trezentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta reais) , correspondente a 

prestação dos serviços para os 12 meses, objeto em conformidade com o descrito na 
cláusula primeira. 

 
3.1.2 Os preços referidos na proposta de preços incluem todos os custos e benefícios 

decorrentes da prestação dos serviços, de modo a constituírem a únitotal 

contraprestação pela execução do contrato. 
 

CLAUSULA QUINTA - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. 

5.1 O acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto, com atendimento de todas 

as condições do edital e deste Termo de Referência, ficarão a cargo da Secretária 
Municipal de Infraestrutura, Sra. Júnia Patrícia Coutinho, do Engenheiro Civil, Sr. 

Alisson Gusmão Cordeiro e da Arquiteta do Município Sra. Flavia Ariane Lima, 
responsáveis pela execução do contrato. 
 

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 

6.1 As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, nas 

seguintes programações:  

021204.752.0007.2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

3339030000000 Material de Consumo 0100 3897-0 

3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3900-4 

3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0117 3899-7 
 

CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

7.1 A vigência do contrato e execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua assinatura. 
 

CLAUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento das despesas decorrente de fornecimento do objeto descrito no 
quadro acima, será efetuado pela Tesouraria do Município, através DOC OU TED em 

nome da futura contratada, até o 10º dia do mês subsequente, a contar da data da 



 

 
CNPJ: 16.928.483/0001-29 

Praça Olímpio Campos, nº 128 - Centro 
São João da Ponte – MG. 

CEP: 39.430-000 
Fone: (38)3234-1634 

 

 

 

5 
 

nota fiscal fatura, acompanhada da respectiva ordem de compra/fornecimento emitida 

pela Administração e acompanhada também da sua regularidade fiscal e trabalhista. 
 

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

9.1 Não obstante a CONTRATADA a ser única responsável pela execução do serviço, a 
CONTRATANTE se reserva no direito de, sem qualquer forma de restrição da plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, por meio de representantes, especialmente designado para esse fim, cabendo-

lhes: 

9.2 Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação 

dos serviços, emitindo as ordens de serviços individuais dos serviços; 

9.3 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência; 

9.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.5 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

9.6 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

9.7 Aplicar as sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, para 

acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor; 

9.8 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato; 

9.9 Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.10 Arcar com as despesas de publicação do deste contrato, bem como dos termos 

aditivos que venham a ser firmados; 

9.11 O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto o será efetuado 

pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contábil, por processo legal, 
até o 10º dia do mês subsequente, a contar da data da nota fiscal fatura, 

acompanhada da respectiva ordem de fornecimento emitida pela Administração e 
acompanhada também da sua regularidade fiscal e trabalhista. Uma vez paga a 

importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município, 

plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir 
a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
 

CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1 Fornecer durante 12 (doze) meses, na forma e condições aqui fixadas, mediante 

requisição do Municipio de São João da Ponte, devidamente assinada pela autoridade 
responsável, em conformidade com o Edital, termo de referência e demais informações 
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constantes do processo originário; 

10.2 Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 
consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste contrato; 

10.3 Iniciar a prestação dos serviços como descrito neste termo, no prazo máximo de 

05(cinco) dias após o recebimento da ordem de serviços;  

10.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação; 

10.5 Executar os serviços nos locais indicados pelo Municipio contratante; 

10.6 Comunicar antecipadamente a data e horário da prestação do serviço, não sendo 
aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes 

deste instrumento;  

10.7 Substituir, sem ônus para o Municipio contratante, os serviços devolvidos em 

razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas no 
contrato, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis; 

10.8 A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, 
bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a 

Seguridade Social (FGTS e INSS);  

10.9 Cumprir durante toda a execução do contrato as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como 
apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a Seguridade Social 

(FGTS e INSS); 

10.10 Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem 
vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que 

comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, 
bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas; 

10.11 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da sua execução; 

10.12 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas Municipio, referentes à forma de execução dos serviços e ao cumprimento 

das demais obrigações assumidas no contrato; 

10.13 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados Municipio contratante, cujas 

exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 

execução do fornecimento e da garantia; 

10.14 Comunicar imediatamente ao Municipio contratante qualquer alteração ocorrida  

no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de 

correspondência; 
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10.15 Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos 

quantitativos registrados, sempre nas mesmas condições estipuladas neste contrato; 

10.16 Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Municipipio ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas neste contrato. 

10.17 Responder perante o Município, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-o 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; 

10.18 Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre a aquisição, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando 

excluída qualquer solidariedade da Administração por eventuais autuações 

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 
referência às suas obrigações, não se transfere ao Municipio; 

10.19 O contrato firmado com o Município Contratante não poderá ser objeto de 
cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de 

aplicação de sanções, inclusive rescisão; 

10.20 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada 

dará ao Município Contratante, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma. 

10.21 Durante todo o período do contrato o fornecimento deverá atender às condições 
especificadas no instrumento, nas cláusulas do Edital do Processo originário (Processo 

011/2021 - Pregão Presencial SRP 002/2021 do CIMBAJE) e no Anexo I do referido 
Edital, assim como no presente termo de referência. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 

11.1 O contrato poderá ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações: 

11.2 Pelo Municipio quando: 

11.2.1 O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações 

constantes no contrato; 

11.2.2 O Fornecedor não formalizar contrato ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

11.2.3 Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

11.2.4 Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado; 

11.2.5 O Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos 
motivos discriminados no art. 78 e seus 42 incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 
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11.2.6 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

11.3 Pelo FORNECEDOR: 

11.3.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir 
as exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao contrato, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no 
Instrumento Convocatório, no contrato, bem como de ressarcimento ao Municipio por 

perdas e danos; 

11.3.2 Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior. 

11.3.3 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 
12.1 A contratada, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se 

recusar injustificadamente a celebrar o contrato, apresentar pendências junto aos 

cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se às penalidades descritas no contrato 
administrativo, em conformidade com o que prescreve a Lei 8.666/93. 

12.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

12.3 Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações 

assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção; 

12.4 Multa, observados os seguintes limites: 

12.4.1 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o 
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado; 

12.4.2 - de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir 
do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das 

obrigações,  no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços 

constantes do instrumento do contrato, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 

ainda, fora das especificações contratadas; 

12.5 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o Municipio de São João da Ponte - MG. 

12.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao Municipio 

contratante pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo. 
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12.7 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, 

caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em 
vigor. 

12.8 As sanções previstas nos itens 12.3 a 12.5 poderão ser aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla 

defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar, cujo  prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis. 

12.9 As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas 

motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente 

justificado, expedido pela autoridade competente da Contratante. 

12.10 A critério do Municipio, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pelo 
Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para 

a completa execução das obrigações assumidas. 

12.11 A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a 

aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo 
pertinente; 

12.12 Ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Contratante poderá contratar o 
remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei 

Federal nº. 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que 
mantidas as mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal 

para aquisição do objeto. 

12.13 As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais 

atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como 

tais caracterizados em lei civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem 
transcritos, a integra do do processo e edital com seus anexos do processo originário 

no CIMBAJE – Processo 011/2021 – Pregão Presencial Nº 002/2021, assim como o 
presente processo de adesão com todos os seus documentos, Anexos e termos do 

Município contratante;  

13.2 Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas 

hipóteses de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, 

nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93, devendo o contratado manter sua 
proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação; 

§2º - O valor contratual poderá ser reajustado após 12(doze) meses de vigência do 
contrato, pelo índice do IGPM. 

§3°-A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 
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13.3 Toda a documentação apresentada bem como obrigações indicadas no 

instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento ou obrigação e se omita em 

outro será considerado especificado e válido, devendo o contrato ser vinculado 
processo licitatório originário do CIMBAJE bem como ao presente termo de referência. 

13.4 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de Termo Aditivo ao presente contrato. 

13.5 É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente contrato para 
qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO  

14. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato 
Administrativo é o Foro da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.  

14.1. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada o presente Contrato 
Administrativo que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  

 
São João da Ponte - MG, 03 de setembro de 2021. 

 

Danilo Wagner Veloso 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Júnia Patricia Coutinho 

Secretario Municipal Infraestrutura 
 

 

 
Razão Social: IPÊ ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP 

CNPJ: 18.709.903/0001-01 
Representante legal: Stefanne Rangel Fonseca Gomes 

CPF: 089.232.106-76 
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