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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2017 

 

 

A CÂMARA MUNICPAL DE CAMPANÁRIO/MG, com sede na Rua Hildebrando Cabral. Nº 

139 – centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 

20.192.969/0001-19, representado pelo Vereador Presidente, o Sr. Adriano de Sousa Santos, 

brasileiro, portador do CPF Nº 007.378.756-66, doravante denominado CONTRATANTE e a 

empresa JULIMARA C. OLIVEIRA ASSESSORIA EM COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS ME, inscrita no CNPJ: 27.146.068/0001-30, sediada na Av. Farmacêutico Joviano, 

nº 887 – centro, Itambacuri/MG, neste ato representada por Julimara Cardoso de Oliveira, 

brasileira, portadora do CPF: 079.261.946-38, , doravante denominado CONTRATADA,  

celebram o presente contrato decorrente do Processo de Dispensa de Licitação n° 003/2017, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 – Prestação de serviços de apoio administrativo na Gestão de Compras, Licitações e 

Contratos Administrativos. 

1.2 Detalhamento do objeto: 

 

 Treinamento e Orientação à Comissões Permanentes ou especiais de Licitação, ao Pregoeiro e 

equipe de apoio, Gestores de Contratos e Comissão de Compras; 

 Orientação e acompanhamento quanto à aplicabilidade das leis federais 8.666/93, 

10.520/2002, Lei complementar 123/2006, Decreto Federal 3.555/2000 e Instruções 

Normativas 08/2003 e 09/2003 do TCE-MG e demais normas pertinentes; 

 Orientação e acompanhamento dos certames licitatórios em todas as modalidades e fases 

(internas e externas), incluso o acompanhamento das sessões quando necessários e 

previamente agendados para orientação técnica de como proceder num certame conforme 

modalidade; 

 Orientação quanto à legalidade das contratações diretas por Dispensa e Inexigibilidade de 

Licitações, inclusos os Credenciamentos e Chamadas Públicas; 

 Orientação quanto à utilização do Sistema de Registro de Preços (por pregão ou 

Concorrência); 

 Análise e Elaboração dos instrumentos convocatórios (editais) em suas diversas modalidades, 

para verificação de possíveis vícios, irregularidades que possam restringir o caráter 

competitivo da licitação; 

 Orientação quanto à gestão de documentos: controle da documentação necessária para 
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habilitação por objeto a ser licitado; 

 Análise de impugnação do edital, recursos contra inabilitação ou desclassificação para adoção 

das medidas legais cabíveis; 

 Orientação e acompanhamento das informações inerentes ao Sistema de Gestão Pública 

quanto aos módulos de compras e licitações, verificando inconstâncias para fins de envio de 

prestação de contas mensais ao SICOM; 

 Orientação e acompanhamento quanto as formas de publicidade dos atos administrativos 

vinculados a compras e licitações; 

 Análise de processos licitatórios e emissão de relatório técnico, para verificação de possíveis 

vícios, irregularidades que possam ser sanados em tempo sem prejuízo as partes; 

 Orientação e acompanhamento quanto a formalização e gestão de contratos administrativos, 

inclusos as análises de aditamentos, supressões, equilíbrio econômico financeiro etc; 

 Orientação quanto à aplicação de sanções administrativas por tipo de contrato; 

 Orientação e acompanhamento dos procedimentos de compras, incluindo o planejamento das 

ações, para verificação de possíveis vícios, irregularidades. 

   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

2.1 – Este contrato terá o valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo pagos parcelas iguais 

no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) o valor mediante apresentação da Nota Fiscal e após a 

comprovação da execução de recebimento, sendo a primeira parcela no valor de R$3.000,00 

(três mil reais) referente ao treinamento da equipe.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

3.1 – O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura e até 31 de outubro de 

2017, na forma do inciso II, do art. 24 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços dentro do padrão de qualidade 

estabelecidos na proposta, obedecendo rigorosamente os prazos e exigências estabelecidas pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 – A CONTRATANTE se obriga a prestar todas as informações necessárias para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos, bem como efetuar os pagamentos na forma e condições 

estabelecidas pelo mesmo; 
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5.2 – Fornecer à CONTRATADAS diretrizes e parâmetros dos trabalhos a serem executados; 

 

CLÁUSULA SEXTA -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

6.1 - Os recursos necessários para cobertura do disposto do presente instrumento, correrão à conta 

da seguinte: 

FICHA 011 - 01001001.0103100062.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL - 33903500000 - Serviços de Consultoria – FONTE 100 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO REAJUSTE 

 

7.1 – Este contrato sofrerá reajuste caso haja alteração do objeto mediante acordo entre as partes.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1 – Fica estabelecida a multa de 10% do valor do contrato para qualquer das partes que deixar de 

cumprir quaisquer das cláusulas firmadas no presente contrato, e sua rescisão poderá ocorrer nos 

termos do Art. 78, § 1° e Arts 79 e 80 § 2° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ulteriores. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 

9.1 - Pelo descumprimento parcial ou inexecução total ou parcial deste contrato, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções e penalidades: 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações 

estabelecidas por este Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 

c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 

d) Suspensão para contratar com a Administração; 

e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal. 

Parágrafo Segundo - As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de 

imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 

Parágrafo Terceiro - Antes da aplicação de qualquer das penalidades a CONTRATADA será 

advertida, garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, através dos meios 
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legais ao exercício pleno de tais garantias, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento da respectiva advertência. 

Parágrafo Quarto - As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e 

cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”. 

Parágrafo Quinto - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e 

não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o 

Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá o 

CONTRATANTE, entretanto, antes de atingido o pré falado limite, rescindir o Contrato em razão 

do atraso. 

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 

execução do fornecimento, para entender por rescindido o Contrato. 

Parágrafo Sétimo - As multas serão calculadas pelo valor total da parcela em atraso. 

Parágrafo Oitavo - Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para o 

CONTRATANTE, poderá esta, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas 

na letra “d” ou “e” do Parágrafo Primeiro, desta Cláusula. 

Parágrafo Nono - Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, 

será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade, observada as garantias insertas no parágrafo 

terceiro desta cláusula. 

Parágrafo Décimo - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pelo 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE submeterá sua decisão a autoridade superior e ao Departamento Jurídico, a fim 

de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública. 

Parágrafo Décimo Segundo - Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão 

as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação; 

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática 

e de atos ilícitos. 

 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

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

Fone: (33) 35131100 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORUM 

 

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itambacuri/MG, para dirimir as questões oriundas do 

presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, firmando-o em duas vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Campanário/MG, 17 de março de 2017. 

 

 

 

_______________________________ 

ADRIANO DE SOUSA SANTOS 

VEREADOR PRESIDENTE 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIMARA C. OLIVEIRA ASSESSORIA EM COMPRAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS- ME 

CONTRATADA 

 

 TESTEMUNHAS: 

 

NOME: __________________________________________ 

 

CPF:   ___________________________________________   

 

 

NOME: __________________________________________ 

 

CPF:     __________________________________________ 


