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2.1. A(o) CONTRATADA(O) deverá manter canais de
telefone movel e fixo, fax, e-mail para atender e prestar i

Secretaria Municipal de Administração quando solicitado.

CONTRATO ADM I N ISTRATIVO

Processo Licitatório No. 30/2021

Convite No.0212021

Contrato Administrativo no. 37 12021.

Termo de contrato que entre si celebram o Município de São
Felix de Minas e Jefferson Santos Lima EPP, tendo como
objeto a Prestação de serviços de consultoria com suporte
técnico especializado na elaboração e implantação dos
procedimentos e rotinas do departamento de gesffio de
pessoas, abrangendo orientação escrita, pareceres e
acompanhamento do envio de dados aos órgãos
fiscalizadores e implantação do esocial.

O tt/unicípio de São Félixde Minas, inscrito no CNPJ n'01.613.12110001-71, Rua Frei
lnocêncio no 236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sf. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 115.661 .376-
08, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e Jefferson Santos Lima EPP, CNPJ CNPJ: 26.873.958/0001-80, Av
Vereador José Fernandes, 412, Esperança, Governador Valadares [\íG, CEP:
35.058-040, representada por seu socio Jefferson Santos Lima, inscrito sob o CPF no

003.645.25-42 e RG no 0975773089 SSP/MG, denominado simplesmente
CONTRATADO, com base no Processo Licitatório No. 3012021, Modalidade Convite no:

0212021, e de acordo com a Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores
alterações, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Prestação de serviços de consultoria com
suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos e
rotinas do Departamento de Recursos Humanos, abrangendo orientação escrita,
pareceres e acompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores e
implantação do e-social.

cLÁusuLA SEGUNDA REGTME DE ExEcuÇÃo Dos sERVtÇos - A
CONTRATADA se obriga a executar os serviços referidos na cláusula anteríor, na
modalidade "home office", e manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas no contrato durante toda a sua execução, obrigações tais como as
condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório No. 3012021,
Convite No.0212021.
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comunicação, tais como:
nformaçôes ao Prefeito e à

2.2. Caso ocorra a necessidade de visitas no Município, o Contratante arcará
todas as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem.
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CLÁUSULA TERCEIRA - ACRÉSCIMO - Se durante a reatização dos
deste contrato emergir a necessidade de execução de serviços eventuais a ele
relacionado e que não constem no objeto do Edital de Licitaçáo, Íicará o contratado
obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta da licitação, os acréscimos de
até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contratado.

3.í. A(O) CONTRATADA(O) quando em víagens a serviço do Município será
reembolsada(o) das despesas mediante comprovante e relatório circunstanciado.

3.í.1 As viagens a serviço do Contratante serão previamente solicitadas e autorizadas
pelo Senhor Prefeito.

GLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA - O presente contrato terá seu início na data de
sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇo E coNDIÇÕes oe PAGAMENTo - peta prestação de
serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 18.500,00
(dezoito mil e quinhentos reais), em parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.700,00
(três mil e setecentos reais), conforme proposta apresentada, referente ao Processo
Licitatorio No. 30/2021, na modalidade de licitação Convite No.0212021.

5.1. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês
sobre o valor anual do contrato.

5.2. Os pagamentos dos serviços serão autorizados pela CONTRATANTE via sistema
bancário ou cheque nominal.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTES - Os preços acima acordados serão fixos e
irreajustáveis, nos termos da legislação que implantou o Plano Real, salvo o caso de
prorrogação do contrato, por interesse da contratante, conforme § 1, do art. 58 da Lei
Federal no. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕCS DO CONTRATANTE E CONTRATADA

7.1 São obrigações do(a) CONTRATADO(A)

7.1.1. Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as
normas pertinentes no Edital;

7.1.2. Relatar, por escrito, ao chefe de gabinete toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação de serviços;

7.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem soricitados pelo Município, cujas
reclamaçÕes se obriga prontamente a atender;

7.1.4. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para
com a Administração Pública e apresentar sempre que exigido os comprovantes de
regularidade fiscal;
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7.'1.5. Ressarcir ao Município o valor correspondente ao pagamento de multas,
indenizações ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência
do descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados
aos serviços prestados;

7.1.6. Permitír ao Município fiscalizar os serviços já mencionados;

7 .1.7. Não transferir a terceiros os serviços contratados;

7.1.8. dar sustentação técnica às atividades exercidas na administração municipal, com
a função de assessorar e prestar consultoria jurídica, consistente em análise e emissão
de pareceres jurídicos nos assuntos internos do tMunicípio;

7 .1.9. acompanhar os Processos Administrativos disciplinares;

7.1.10. acompanhar os Processos Judiciais em todas instâncias dos Tribunais de
Justiça, Tribunal de Contas e demais orgãos competentes;

7.1.11 assessorar e prestar consultoria ao Prefeito e seu secretariado

7.2. São obrigaçÕes da CONTRATANTE:

7.2.1. manter equipamentos e software que permitam o cumprimento das tarefas do(a)
coNTRATADO(A);

7.2.2. disponibilizar servidores qualificados para atendimento das necessidades do(a)
coNTRATADO(A);

7.2.3. efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta
deste contrato.

cLÁusuLA oITAVA - DAS MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATANTE garantirá o direito de ampla defesa e o contraditorio a(ao)
CONTRATADA(O), antes aplicar as seguintes penalidades:

8.í. advertência;

8.2. multa nos seguintes percentuais:

8?.1.2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade óom a Lei Federal
n"9.298/1996.
8.2.2- 2o/o (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato. quando ar;,
CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviço{
estabelecidos na sua proposta. 'J
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8.3. suspensão de participação em licitaçÕes e impedimento de contratar
Prefeitura Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos;

8.4. 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 perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO OO CONTRATO

9.1. A rescisão poderá ser:

9.1.1. determinada porato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos a seguir
enumerados:

9.1.1.1. não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;

9.1.1.2. cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

9.í.í.3. lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a
CONTRATANTE a comprovar aÍalta de interesse do(a) CONTRATADO(A);

9.1.1.4. atraso injustificado no início dos serviços;

9.1.1.5. subcontratação total do seu objeto, a associação do(a) CONTRATADO(A) com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no instrumento convocatorio e no contrato.

9.í.1.6. cometimento reiterado de faltas na execução;

9.1.1.7 . decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

9.í.1.8. dissolução da sociedade ou falecimento do(a) CONTRATADO(A);

9.1.1.9. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATANTE, que prejudique a execução do contrato;

9.í.1.10. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

9.í.1.í1. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

a

v

9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo admi
desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
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9.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja cu
CoNTRATADO(A), será esta ressarcida dos prejuízos regularmente com
quando os houver sofrido:

--JL6

do(a)
provados,

\.,

9'1.3.1. suspensão de sua execução, por ordem escrita da GONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) áias,'salvo, em caso de calamidade pública, graveperturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, quetotalizem o mesmo prazo, independentemente Oo pagamento obrigatorio deindenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente ímpievlstas desmobilizaçÕes emobilizações e outras previstas, assegurado à coNTRAiaoe nesses casos, o direitode optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que sejanormalizada a situação;

9'1'3'2' atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelaCoNTRATANTE decorrente de serviços' ou parcelas dãstes já recebidos ouexecutados, salvo, em caso de calamíoade pública, grave pártrrorção da ordeminterna ou guerra, assegurado à GONTRATADÀ o direitã oe oftàr pela suspensão documprimento de suas obrigações até que seja normalizada, ritrrfao, caso em que,
sua decisão deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTÉ; '-

9'í'3'3' rescisão contratual pelo não cumprimento de ctáusulas contratuais,especificaçôes e prazo acarretando as seguintes consequências:

9'1'3'3'1 assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que seencontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

9'í'3'3'2'.ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoalempregados na execução do contrato, necessariô a sua continuidade;

9'1'3'3'3' execução da garantia contratual (quando exigida) para ressarcimento daCONTRATANTE e dos va'iores das multas e indenizaçÕes a ela devidas.

9'2' Na ocorrência.d9 rescisão por conveniência administrativa, a CoNTRATADA seránotifícada com 30 (trinta) dias de antecedência.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS PENALIDADES - sem prejuízodas sançÕes previstas noart' 87 da Lei Federal no. 8.666/93, a coNTRAiÁoa ficará sujeita às penalidades,asseguradas a prévia defesa:

10.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato:
10'1'1' ate 05 (cinco) dias, multa de 0,5ô/o, sobre o uáto, da obrigação por dia de atraso;10'1'2' superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,So/o.obr" o valor da obrigação por dia deatraso;

í0.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato; r)
lj;'fiIulta de 2% (dois), calculada sobre o'vator do contrato ou da parre 

"^"U
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Testemunhas:

NOME NO

cPF: 0 61.36Y 106-!o CPF: 5L
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10.2.2. multa correspondente à díferença de preço resultante de nova
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

10.3. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 10.2.1 e
10.2.2 será o do valor inicial do Contrato.

10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a
acarretar à CONTRATANTE.

cLÁusuLA oÉcrrun eRIMEIRA Dos REcuRSos oRçAMENTÁRros - As
despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta
da seguinte dotação constante no orçamento municipal para 2021:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA - A CONTRATADA fiCATá iSCNtA
de prestar garantia para a execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O FORO - As partes contratadas elegem o Foro da
Comarca da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÔES FINATS - Fazem parte integrante do
presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no
instrumento convocatório e as Normas contidas na Lei Federal No. 8.666/93,
principalmente nos casos omissos.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Municipal de São el d Minas - MG, 20 de julho de 2021
/i

,r=*&sANros LIMA EPP
Jefferson Santos Lima

CONTRATADO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NOMENCLA.TURA

202021.041221 1 1 42.013.33903900000. 1 00 (Ficha 48)
Secr. Mun. de Adm. e Gov/Administraçâo/gestáo participativa,
transparente e eficiente/manutençáo do departamento de recursos
humanos/outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
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