
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
Rua Hildebrando Cabral, nº 139 – Tabatinga 

CEP: 39.835-000 – Campanário/MG  
CNPJ: 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 3513-1100 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO – Nº 007/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.192.969/0001-19, com sede 

na Rua Hildebrando Cabral, nº 139, Tabatinga, Campanário/MG, CEP: 39.835-000, a seguir denominada 

CONTRATANTE, representada por seu Presidente, Sr. Adriano de Sousa Santos, brasileiro, solteiro, agente 

político em exercício, portador do CPF nº 007.378.756-66, residente e domiciliado em Campanário/MG, e a Sr. 

WESLEY GONÇALVES JARDIM, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA-MG nº 29.308/D, 

portador do CPF nº 034.493.716-06,  residente e domiciliado na Rua Hermes Geraldo Rocha, nº 94 – Bairro 

Funcionário, Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.803-505, a seguir denominado CONTRATADO, resolvem firmar o 

presente contrato em conformidade com o Processo Licitatório nº 007/2017 – Convite nº 003/2017, sob a 

regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria (apoio 

administrativo) para os setores de compras e licitações, de acordo com demais elementos e condições 

estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos, e que fazem parte integrante deste instrumento, tal 

como se aqui estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução deste contrato está vinculada à prestação do serviço no limite do Município da 

CONTRATANTE, ou fora deste, consoante às necessidades da mesma.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO 

3.1. O prazo de vigência deste contrato será desde sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, podendo ser 

prorrogado por aditamento, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e posteriores modificações, mediante 

acordo entre as partes. 

3.2. Ocorrendo a hipótese de reajuste, os preços serão alterados pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado no exercício anterior ou outro índice que vier a substituí-lo. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), divididos em 05 (cinco) parcelas iguais no valor de R$1.000,00 (mil reais), mediante apresentação da 

respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, devendo efetivar-se no prazo máximo de 10 

(dez) dias, contados da data do adimplemento da obrigação, através de crédito em conta bancária da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES  

5.1. DO CONTRATADO: 

a) Responsabilizar pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares decorrente da execução 

deste contrato; 

b) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito normativo 

baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, a que der causa, bem como pelo pagamento 

de eventuais emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da execução deste contrato; 

c) Arcar com todas as despesas e responsabilidades concernentes à prestação dos serviços objeto deste 

instrumento, abrangendo transportes, seguros, previdência social e obrigações trabalhistas; 

d) Assessorar a CONTRATANTE na elaboração da fase interna dos procedimentos licitatórios em todas as 

modalidades; 

e) Analisar e acompanhar os processos licitatórios até a elaboração e publicação dos extratos dos contratos / 

atas SRP; 

f) Examinar e auxiliar nas decisões das impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela 

sua elaboração; 

g) Auxiliar no exame e decisões de recursos; 

h) Assessorar os trabalhos dos membros da comissão permanente de licitação; 

i) Cumprir todas as determinações da CONTRATANTE no que concerne à execução do contrato; 
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j) Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução deste contrato, causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, por motivo de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); 

k) Permitir a fiscalização por parte da CONTRATANTE dos serviços prestados, o qual poderá, inclusive, 

recusar aqueles que entenderem esteja em desacordo com os termos deste contrato, sem que caiba qualquer 

indenização ao CONTRATADO. 

l) Substituir, de imediato, às suas expensas, o(s) serviço(s) em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções 

e outros. 

m) Zelar para que as licitações sejam realizadas de forma satisfatória a bem do interesse público, evitando o 

prejuízo temporal e financeiro para a CONTRATANTE. 

n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões ou acréscimos que se fizerem no objeto contratado 

em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global inicial do contrato. 

o) Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir 

na execução dos serviços; 

p) Manter durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

5.2. DA CONTRATANTE: 

a) Responsabilizar-se pelo planejamento da execução dos serviços; 

b) Encaminhar ao CONTRATADO os serviços a serem realizados com antecedência, obedecendo aos prazos 

determinados na legislação pertinente; 

c) Elaborar as especificações dos produtos/serviços a serem adquiridos através da execução de Termo de 

Referência, sendo responsável pelas definições dos objetos e quantidades de acordo com a peculiaridade de 

cada tipo de produto ou serviço; 

d) Responsabilizar-se pelos orçamentos prévios dos produtos/serviços a serem adquiridos através do 

Departamento de Compras; 

e) Responsabilizar-se pela modalidade de licitação a ser utilizada na aquisição de produtos/serviços; 

f) Notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe prazo, para corrigir irregularidades encontradas nos serviços; 

g) Registrar as irregularidades por culpa do CONTRATADO para fins de rescisão deste contrato. 

h) Fornecer documentos, prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATADO, necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

i) Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços e, sempre que julgar necessário, 

inspecioná-los, podendo em decorrência de tal ação, interromper qualquer trabalho em conflito com este 

instrumento; 

j) Aprovar, reprovar ou adaptar métodos de trabalho propostos pelo CONTRATADO; 

k) Manter equipamentos necessários que permitam o cumprimento das tarefas do CONTRATADO; 

l) Efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos neste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas de pagamento do referido contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Exercício Dotação Orçamentária Nomenclatura 

2017 01.031.0006.2002.3.3.90.35 – Ficha 011 Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

7.1. A rescisão deste contrato poderá ser determinada por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos 

enumerados nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93; amigável, por acordo entre as partes; e judicial nos termos da 

legislação. 

7.2. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 

previstas em Lei ou regulamento. São condições que ensejam a rescisão do presente contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato; 

d) Outros casos constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, inerentes ao presente Contrato. 

e) Unilateralmente, pela CONTRATANTE, consoante artigo 79, inciso I, da Lei Federal de Licitações nº 

8.666/93 e suas alterações. 
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7.2.1. Nos casos de rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, o CONTRATADO será notificado em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS NORMAS LEGAIS 

8.1. Fica fazendo parte integrante deste instrumento o disposto na Lei nº 8.666/93 e posteriores modificações, 

bem assim, outras normas de direito financeiro aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itambacuri/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

9.2. E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.  

Campanário/MG, 11 de agosto de 2017 

    

 

  

ADRIANO DE SOUSA SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 

Contratante 

 

 

 

WESLEY GONÇALVES JARDIM 

Contratado 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 

 


