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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00123/2017 

COMPRA DIRETA Nº 00141/2017 
 

 
 
  Em 17 de julho de 2017, 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. Elias Tassoti, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-5.380.390 
inscrito no CPF 721.502.206-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
MARCIANO FERNANDES, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 18.979.549/0001-35, situada a 
Rua Gabriel Moura Leite, 575, Centro, na cidade de Alfenas - MG, neste ato representada pelo Sr.(a) 
Marciano Fernandes, portador do CPF nº183.921.646-87, 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 na Compra Direta nº 00141/2017, regida pela Lei Federal nº 
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 OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratação de profissional para prestar assessoria ao 
Município quanto ao ICMS Cultural, conforme especificações a seguir: 
 

 a) orientação e acompanhamento acerca da elaboração de toda a legislação específica referente 
ao patrimônio histórico e cultural; 
 b) orientação e acompanhamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural; 
 c) Elaboração e execução do Plano de Inventário Municipal do Patrimônico Histórico Cultural; 
 d) Elaboração e execução do projeto de Educação Patrimonial; 
 e) Elaboração de dossiês de tombamento e processo de registro de patrimônio imaterial; 
 f)  Elaboração de relatórios de comprovação das atividades culturais e investimentos; 
 g) orientação e acompanhamento quanto a documento a ser enviada ao IEPHA/MG para o 
exercício de 2017 de distribuição de ICMS Cultural. 
 h) outras atividades correlatas; 
 

Nº Descrição Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

1 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL 
PARA PRESTAR ASSESSORIA  QUANTO AO ICMS 

CULTURAL 
QTDE 12 666,5000 7.998,00 

 
TOTAL............................................................................................................................... 7.998,00 

 
CLAUSULA TERCEIRA- NORMAS GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  
3.1. As atividades descritas acima deverão ser desenvolvidas através de consultorias e assessorias, 
pronto atendimento técnico especializado na sede da Contratada, visitas periódicas ao município, estudo 
de casos específicos, elaboração de orientações técnicas para resolução de problemas, emissão de 
pareceres escritos e orais, apresentação de relatórios, participação em reuniões, além de outros 
recursos, metodologias e técnicas afins.  
3.2. Os serviços de consultoria serão prestados na sede da Prefeitura de Divisa Nova -in locu e mediante 
suporte técnico.  
 3.2.1 O suporte técnico consiste em atender as solicitações efetuadas pelo Município, mediante 
chamada telefônica e e-mail da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e outras 
Secretarias se necessário.  
 

3.3. As despesas de deslocamento para atendimento das chamadas serão de  responsabilidade do 
Contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1 – A prestação dos serviços do presente Contrato será em regime de execução indireta, em 
conformidade com o disposto na Lei 8666/93. 
 



MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA 
Praça Presidente Vargas, nº 01 

37142-000  - Divisa Nova  – Telefax: (35) 3286-1200 

email: divisanova@outcenter.com.br 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES  
5.1 - O presente instrumento vigerá pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, através de 
termo aditivo, se de interesse das partes, mantendo-se as mesmas condições ora estabelecidas, 
conforme lhe autoriza o art. 57, II da Lei 8666/931. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. A Contratante pagará ao Contratado pela execução do presente Contrato, o valor global de 
R$7.998,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais); 
 6.1.1.  Já estão incluídas no preço total todas as despesas e encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 
 

6.2. Os recursos utilizados para pagamento do objeto contratual são provenientes de recurso PROPRIO. 
 6.2.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio da unidade financeira do 
Município, no prazo máximo de 10 dias úteis do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal. 
 6.2.2. Em caso de irregularidades na emissão da Nota Fiscal, o pagamento fica condicionado a 
sua reapresentação com as devidas correções. 
 6.2.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Contratado, 
o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
7.1. As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 
 

CÓDIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.11.00.13.391.0471.4.039.3390.35.00 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 

DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO. 
  
7.2 - Para o ano de 2018 e em havendo prorrogação do Contrato, as despesas correrão nas dotações 
consignadas nos exercícios subsequentes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada é responsável por quaisquer encargos decorrentes deste Contrato, bem como 
prejuízos ou danos causados à Contratante ou a terceiros. 
 8.1.1. A Contratada assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que 
venha a causar diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, sob quaisquer 
de suas formas, quando do cumprimento da obrigação. A Contratante ficará alheia à relação jurídica que 
se estabelecer entre a Contratada e os eventualmente prejudicados por tais danos (art. 70 da Lei 
8666/93). 
 

8.2. A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto. 
 

8.3. A Contratada ficará obrigada a realizar os serviços nas condições, no preço e no prazo estipulados 
na proposta. 
 8.3.1. No caso de irregularidades na entrega ou prestação do serviço incorrerá a Contratada nas 
sanções previstas. 
 

8.4. A Contratada obriga-se a executar o objeto deste Contrato, sempre em regime de entendimento com 
a fiscalização da Contratante, dispondo esta de autonomia para atuar no sentido do cumprimento deste. 
 

8.5. É dever da Contratada manter atualizados, durante toda a execução do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital para a presente contratação, em conformidade com o art. 55, 
XIII da Lei 8666/93. 
 

8.6. A Contratada se compromete a realizar o serviço com prioridade de atendimento, tendo em vista o 
interesse público. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da Contratante: 

                                                           
1 Art. 57,II da Lei 8666/93 -  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos:(...) II- à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses; 
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 9.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo Contratado. 
 9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo Contratado. 
 9.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 9.1.4. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no 
presente Contrato. 
 9.1.5. Fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de pessoa especialmente designada, 
sendo que a ação ou omissão, total ou parcial da Contratante não eximirá o Contratado da integral 
responsabilidade pela observância do objeto do presente Contrato. 
 9.1.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus aditamentos no 
quadro do Paço Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
10.1. O objeto contratado será executado de acordo com as especificações contidas neste Contrato e as 
condições consignadas na proposta apresentada pela Contratada. 
 

10.2. A fiscalização da execução do serviço será efetuada pela Prefeitura Municipal, através de seus 
representantes, com funções para tal encargo, de forma a fazer cumprir rigorosamente o edital, a 
proposta, as especificações, os prazos, etc.  
 10.2.1. Serão apontados em ficha própria as falhas e deficiências verificadas se houver, devendo 
o Contratado proceder às correções, se for o caso. 
 

10.3. A fiscalização pela Contratante não exime o Contratado, na forma da lei, da fiel execução dos 
serviços contratados, ficando sob a sua responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas cabiveis, 
inclusive as trabalhistas. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta e/ou no Contrato, 
responderá o Contratado pelas seguintes sanções previstas na Lei 8666/93, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e/ou penal cabível: 
 11.1.1. ADVERTÊNCIA: por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes.  
 11.1.2. MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA: ficando estabelecidos os seguintes 
percentuais de multas, conforme autoriza o Inciso II do Art. 87 do mencionado diploma legal: 
- 0,3% por dia de atraso no 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.  
 11.1.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
 11.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 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 ao Contratado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 
11.3. O recolhimento das multas referidas nos subitens acima deverá ser feito, por meio de guia própria, 
ao MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
intimado o devedor. 
 11.3.1. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas, nos casos de força maior, 
que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o Contratado.  
  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
12.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei. 
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12.2. Constituem motivos incondicionais para rescisão do Contrato as situações previstas no  artigo  78, 
inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n.º 8.666/93. 
 

12.3. A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer ainda: 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias; 
c) Judicial nos termos da legislação em vigor.    

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
13.1 - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser solicitada pelas 
partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências  
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extra-contratual, ficando 
a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não 
será aceito. 
13.2 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que 
deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio da prestação dos serviços, esta 
incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga a nenhuma atualização de valor, 
inclusive a referida neste edital. 
13.3 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a 
futura CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do 
documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, é de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos documentos (notas fiscais) 
comprobatórios dessas ocorrências. 
13.4 - A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos 
preços contratados vigerá enquanto o contrato estiver vigente, mesmo para períodos que possam não 
haver fornecimento do(s) material(is). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS NORMAS GERAIS 
14.1 – Integram este CONTRATO, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou expresso no 
instrumento de licitação, retro aludido a proposta da CONTRATADA aceita pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 
 

 
E por estarem justas e contratadas, e o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinaram.  

 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova/MG, 17 de julho de 2017. 
 
 
 

ELIAS TASSOTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MARCIANO FERNANDES  
Contratada 

 
 

Testemunha 1: ___________________________ CPF: 
 

Testemunha 2: __________________________ CPF: 
 


