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CONTRATO ADM I NISTRATIVO

Processo Administrativo Licitatório no. 6312021
Convite No.0412021
Gontrato No 06/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICíPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS E A EMPRESA
FALGI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA
ESPECTALTZADA EM LrCrrAçÓES PÚBLICAS,
CORRESPONDENTES À FORMATAçÃO DE ATOS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTAÇÃO
E APROVAÇÃO DE PEçAS PROCESSUAIS, REGURSOS E

IMPUGNAÇÕES DE LICITAÇÕES.

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada na Rua Frei lnocêncio no 236, Centro, CNPJ: 01.613.12110001-
71, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Marcos Alexandre Gonçalves Sordine,
brasileiro, casado, residente a Rua Orquídea no. 17 - Bairro: Planalto no Município de
São Félix de Minas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
Falci & Resende Sociedade de Advogados inscrita no CNPJ:12.0002.39210001-07,
localizada a Rua Marechal Floriano, 654 - Centro de Governador Valadares - MG, neste
ato representada por sua sócia Sra. Heliana Falci Mota, inscrito no CPF sob o no.:

813.707.096-68, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base
no Processo Administrativo Licitatório no.6312021, Modalidade Convite no: 0412021, 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 Contratação de serviços de assessoria e
consultoria técnica e jurídica especializada em licitaçÕes públicas, correspondentes à
formatação de atos e procedimentos administrativos de orientação e aprovação de peças
processuais, recursos e impugnaçÕes de licitaçÕes.

1.1 O contratado prestará os serviços mediante solicitação do Sr. Prefeito Municipal e
Setor de LicitaçÕes, de forma presencial, em seis dias do mês, toda quinta-feira e sexta-
feira de quinze em quinze dias. O contratado deverá ainda, disponibilizar profissionais
que possam atender, em regime de plantão de consultas, durante os dias úteis, no
horário comercial, por telefone, fax, e-mail ou responder pessoalmente aos servidores da
Prefeitura que comparecerem à sede da consultoria, quanto a instruçÕes ou
esclarecimentos de dúvidas sobre o objeto da consultoria.

1.2 O Município garantirá todas as condiçÕes físicas e tecnológicas para execução do
objeto do presente contrato, disponibilizando internet, impressoras, scanners,
integradas, máquinas copiadoras e servidores que atendam a demanda dos traba
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1.3 Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição,
Licitação do Convite No: 0412021, incluindo seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA, datada de 0410112022, bem como seus anexos, e demais elementos
constantes do Processo Administrativo de Licitação No: 63i2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXEGUçÃO - Por não se tratar da contratação
de execução de serviços especializados, não se aplicam os regimes de execução citados
no inciso Vlll do art. 60 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - uGÊNCIA - O presente contrato terá seu início a partir da
ordem de serviço e se encerrará em 31 de dezembro de 2022, podendo a critério das
partes, havendo interesse do Município, sua duração estender-se, conforme art. 57, ll da
Lei Federal no. 8.666i93.

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA - O presente contrato so terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Orgão
Oficial.

4.1 - lncumbirá o Município de São Felix de Minas, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial. O mesmo procedimento será adotado
para eventual termo aditivo.

GLÁUSULA QUINTA - PREÇo E coNDtçÔes oe PAGAMENTo - peta prestação de
serviços, a CONTRATANTE pagará à contratada o valor total de R$: 75.000,00 (Setenta
e cinco mil reais), em doze parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.250,00 (Seis mil
duzentos e cinquenta e cinquenta reais), conforme proposta apresentada.

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

5.2 Os pagamentos dos serviços serão autorizados pelo contratante via sistema bancário,
com processamento de débito eletrônico.

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 § 1o do art.58 da Lei
Federal no. 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTtMA - oBRtcAÇoES Do coNTRATANTE E coNTRATADA

7.í são obrigaçÕes do CONTRATADO:
7.1.1 encaminhar profissionais habilitados à sede da Prefeitura Municipal, a fim de
atender às necessidades da contratante;
7.1.2apresentação de relatorio final conforme cláusula primeira deste contrato;
7.1.3 atender aos chamados da contratante;
7.1.4manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo que
a represente integralmente em todos os seus atos;
7.í.5 apresentar a cada pagamento comprovaçáo de regularidade fiscal;
7.1.6 responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas de se
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1
7.1.7 manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade AS

obrigaçÕes por ele assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas
na Licitação;
7.1.8 reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa,
prevista no art. 77, da Lei Federal no. 8.666/93.

7.2 sâo obrigaçÕes do CONTRATANTE:
7.2.1 manter equipamentos e software que permitam o cumprimento das tarefas da
contratada;
7.2.2 disponibilizar servidores qualificados para atendimento das necessidades da
contratada;
7.2.3 nâo permitir a retirada de cópias de peças e formulários elaborados pela contratada,
tendo somente direito de uso, não podendo, no entanto, tirar cópias em fitas e discos
magnéticos de quaisquer outros materiais cedidos pela contratada, sendo estas
destinadas ao uso exclusivo da contratante, nos termos do art. 66 da Lei Federal no.

8.666/93;
7.2.4 efeluar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta deste
contrato.

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
contratante garantirá o direito de ampla defesa e o contraditório à contratada, antes
aplicar as seguintes penalidades.
8.1 - advertência;
8.2 - multa nos seguintes percentuais:
8.2.1 - 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal n'.
9.298/1996.
8.2.2 - 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada,
sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços estabelecidos na
sua proposta.
8.3 - suspensão de participação em licitaçôes e impedimento de contratar com o
Município, 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 o contratante.

GLÁUSULA NoNA - RESctSÃo oo coNTRATo: A rescisão poderá ser:
9.1. determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir
enumerados:
9.í.í não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;
9.1.2 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes e prazos;
9.1.3 lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o
contratante a comprovar a falta de interesse da contratada;
9.í.4 atraso injustificado no inÍcio dos serviços;
9.1.5 subcontrataçâo total do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
admitidas no instrumento convocatório e no contrato.

a fusão, cisão ou incorporaçâo, não

9.1.6 cometimento reiterado de faltas na execução;
9.1.7 decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
9.'t.8 dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;
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9.í.9 alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da co
prejudique a execução do contrato;

que

9.í.10 razÕes de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do orgão contratante, e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
9.1.11 ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
9.2. amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja
conveniência do contratante.
9.3. em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será esta
ressarcida dos preluízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.
9.3.1 suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por pruzo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensÕes, que totalizem o mesmo
ptazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizaçÕes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçÕes e mobilizaçôes e outras previstas,
assegurado à contratada nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a situação;
9.3.2 alraso superior a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante
decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo, em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçÕes até que
seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por
escrito ao contratante;
9.3.3 rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçÕes e

Wazo acarretando as seguintes consequências:
9.3.3.í assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar,
por ato próprio do contratante;
9.3.3.2 ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuçâo do contrato, necessário à sua continuidade;
9.3.3.3 execução da garantia contratual (quando exigida) para ressarcimento do
contratante e dos valores das multas e indenizaçÕes a ela devidas.
9.4 na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES - sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 87
da Lei Federal no.8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades, asseguradas
a prévia defesa:
10.í pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
10.1.1ate 05 (cinco) dias, multa de 0,57o, sobre o valor da obrigação por dia de atraso;
10.1.2 superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,5o/o sobre o valor da obrigação por dia de
atraso;
10.2 pela inexecuçáo total ou parcial do Contrato;
10.2.1 multa de 2o/o (dois), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
10.2.2 multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 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.
í0.4 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a contratada da repar
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contratante.
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cLÁUSULA DÉctMA pRtMEtRA - REcURSoS oRÇAMENTÁRtos - as despesas
decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte
dotação constante no orçamento municipal para 2022:

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - GARANTIA - A Contratada ficará isenta de prestar
garantia para a execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉclMA TERGEIRA - FORO - As partes contratadas elegem o Foro da
Comarca do GONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato.

CLÁUSULA DEGIMA QUARTA - FlScALlzAÇÃo - A execução do presente contrato
será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração e Governo,
nos termos do art. 67 da Lei Federal no. 8.666/93.

GLÁUSULA DÉclMA QUINTA - DlSPoStÇoES FtNAtS - 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.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 06 de janeiro de 2022

Marcos Çalves Sordine Hel
Falci & Resende ie ados

Co tratante

TESTEMUNHAS:

Nome Nome
CPF:
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Ficha Fonte
Recurso Crédito Orçamentário Nomenclatura

52 100 202021 .04 1 221 1 1 42.007 .33903 500000

Secretaria Municipal de
Administração e Governo
Gestão participativa
transparente e eficiente
Serviços de Consultoria

CPF:

o


