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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 00093/2016 

PROCESSO Nº 00030/2016 – CONVITE Nº 00001/2016 
 
 

  Em 30 de junho de 2016, o Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Praça Presidente Vargas, nº 01, na cidade de Divisa 
Nova/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.279/0001/08, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, o Sr. José Luiz de Figueiredo, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-
2.497.214, inscrito no CPF 287.286.026-68, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa ALTERNATIVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
sob o nº 02.236.919/0001-04, situada a AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO, 30, DISTRITO 
INDUSTRIAL, na cidade de ALFENAS - MG, neste ato representada pelo Sr.(a) VALTERCIR DE 
OLIVEIRA, portador do CPF nº 495.778.836-72, daqui por diante denominada simplesmente 
CONTRATADA, conforme a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem firmar o presente 
CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no processo licitatório nº 00030/2016, modalidade Convite, 
sob o nº 00001/2016, regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho 1993, além dos preceitos de direito 
público, e, supletivamente, nos princípios da teoria  geral  dos  contratos  conjuntamente com as 
disposições do direito privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO EDITAL 
2.1. Integram o presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritas, para todos os fins e efeitos 
legais, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório, constantes no instrumento 
convocatório, seus anexos e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1 – Constitui objeto do presente contrato a contratação de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada para prestação de serviço de elaboração de projeto de remoção de rede elétrica, que 
deverá ser devidamente aprovada pela concessionária local, bem como a execução da modificação da 
rede, no Parque de Eventos Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
4.1 - A vigência do presente contrato é de até 90 dias. 

4.2 O presente contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações e/ou prorrogações 
contratuais, mediante termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
5.1 - A empresa contratada tem o prazo de 30 dias para a execução dos serviços de remoção e 
adequação da rede elétrica, a contar da aprovação do projeto pela Cemig, podendo ser prorrogado se 
houver interesse da Administração, ou motivo de força maior ou caso fortuito.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO 
5.1 – Se durante a vigência do CONTRATO, emergir a necessidade de acréscimo nos serviços 
elacionados, fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta da licitação 
os acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, 
cujos equipamentos serão pagos com base em composição de custos, devidamente apurada pela 
fiscalização do CONTRATANTE e aprovada pelo Senhor Prefeito Municipal, mediante Termo Aditivo 
Contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 
6.1 - O preço global do presente contrato, referente à prestação integral dos serviços objeto da licitação 
na modalidade Convite n°00001/2016, conforme proposta de preços da Contratada é de R$12.960,00 
(Doze Mil Novecentos e Sessenta Reais), no qual já estão incluídos todos os encargos, benefícios e 
despesas indiretas e demais despesas de qualquer natureza, razão pela qual nenhum outro valor será 
devido pela CONTRATANTE em decorrência da execução dos serviços contratados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1 - O valor deste contrato não sofrerá qualquer reajuste. 
 
CLÁSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos serviços, mediante 
apresentação de nota fiscal. 
 

8.2 - O pagamento somente será efetuado depois de aceitos os serviços pelos órgãos fiscalizadores, 
uma vez observados o Projeto Básico e a Proposta da Contratada, facultando à Contratante recusar 
aqueles executados fora das especificações técnicas estabelecidas ou utilizados material de inferior 
qualidade ou pouca durabilidade. 
 

8.2 - Do valor a ser pago, será descontado, se houver, o valor da multa prevista na cláusula “Das 
Sanções Administrativas”. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1 - Prestar os serviços dentro dos padroes de qualidade exigidos e de acordo com as normas técnicas 
vigentes, de maneira clara e precisa, com o detalhamento necessário para o seu perfeito entendimento. 
 

9.2 - Elaborar o plano de modificação de rede elétrica do Parque de Eventos Municipal e enviá-lo para 
aprovação da Cemig. 
 

9.3 - Executar os serviços de alteração da rede elétrica, com a instalação de postes e cabeamentos 
necessários nos termos do projeto aprovado, por inteira conta e reponsabilidade da Contratada. 
 

9.4 - Entregar os serviços, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da aprovação da Cemig. 
 

9.5 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os serviços executados; 
 

9.6 - Manter, durante toda a vigência do Cotrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

9.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da 
Contratante 
 

9.8  - Serão de inteira responsabilidade da Contratada todas as despesas diretas e indiretas, tais como, 
transporte, equipamentos de segurança, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da 
Contratada no desempenho dos serviços, ficando ainda a Prefeitura Municipal isenta de vínculo 
empregatício com os mesmos; serão ainda de responsabilidade da Contratada os encargos comerciais 
resultantes da execução deste Contrato, nos termos do Art. 71 e § 1º da Lei 8.666/93; 
 

9.9  - Observar as leis, regulamentos e posturas referente aos serviços e à segurança pública, bem como 
às normas técnicas da ABNT e exigências do CREA; 
 

9.10 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não excluindo esta responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal; 
 

9.11 - A contratada fica obrigada a aceitar nestas mesmas condições os acréscimos ou supressões que 
se fizerem na obra, conforme o § 1º do Art. 65 da Lei 8666/93 e as demais obrigações contidas na Lei 
8.666/93, independentemente de transcrições. 
 

9.12  -  Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

9.13  -  Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e 
respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 
 

9.14 -  Apresentar-se à CONTRATANTE sempre que solicitada, através do representante credenciado; 
 



MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA 
Praça Presidente Vargas, nº 01 

37142-000  - Divisa Nova  – Telefax: (35) 3286-1200 
email: divisanova@outcenter.com.br  

 
9.15 -  Participar de reuniões com a CONTRATANTE, sempre que convocado, acatando toda 
determinação que se refira à fiel e melhor execução do contrato; 
 

9.16 -  Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em 
quaisquer dos documentos que integram o presente termo de contrato, nos termos da legislação vigente; 
 

9.17 - Reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
 

9.18 - Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 
 

9.19 - Obedecer as Normas de Segurança do Trabalho; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 - Caberá à Prefeitura Municipal, através de engenheiro credenciado, fiscalizar e acompanhar a 
execução dos serviços, sem prejuízos da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 

10.2 - Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste Contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 - À CONTRATADA, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade  
da infração, a saber: 

a) advertência - para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de cláusulas 
contratuais e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de 
correção. 

b) multa compensatório-indenizatória, nos seguintes percentuais: 
 * 0,3% por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso na cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato. 
 * 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a rescisão 
contratual. 
 * 20% sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir 
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a Prefeitura Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 c) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.2 - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
12.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
13.1 - Os gastos incorridos com a aquisição serão incorporados à seguinte dotação orçamentária:  
 

02.05.02.15.452.0506.3.036.4490.51.00 
CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 
JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
14.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos  
enumerados no Art. 77 e nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93 ou amigável, por acordo 
entre as partes, desde que haja conveniência para a Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 - O foro para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato é o da Comarca de Cabo Verde – 
MG. 
 
 
 
   E assim, por estares de acordo com estes termos, as partes assinam o presente 
Contrato em duas vias, juntamente com duas testemunhas. 

 
 
 
 

Divisa Nova, 30 de junho  de 2016 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ALTERNATIVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP 
VALTERCIR DE OLIVEIRA 

Contratada 
 
 
 
 

Testemunha 1: ___________________________ CPF: 
 
 
 

Testemunha 2: ___________________________ CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


