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TERMO DE CONTRATO Nº 053/ 2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 

 

INEXIBILIDADE Nº 007/2022 

 

Pelo Presente Contrato, são partes, através de seus representantes no final 

nomeados como contratante, o MUNICÍPIO DE CARATINGA, entidade de direito 

público, CNPJ nº. 18.334.268/0001-25, sediada na Rua Raul Soares, 171, 1º 

Andar, CEP: 35.300-020, na cidade de Caratinga (MG), e aqui representada 

pelo(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e fazenda, o Sr. Pedro Pereira 

Lomar, e, como contratado a empresa ANA PAULA CORDEIRO LANNA 

91759404691, inscrita no CNPJ sob o nº 22.443.700/0001-93, com sede na Rua 

do Canada n° 40 – condomínio ville des lacs, Bairro Balneário Água Limpa - CEP: 

34018-318, cidade de Nova Lima/MG, e aqui representada por seu representante 

legal Ana Paulo Cordeiro Lanna, nos termos do processo acima referenciado, 

doravante denominada PRESTADORA DE SERVIÇOS, resolvem firmar o presente 

contrato, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as 

Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratação de artista plástico para 

confecção de escultura de chão para destinada a rotatória situada entre a Rua 

Avenida Catarina Cimini e início da Avenida Presidente Tancredo Neves. 

 

1.2. A execução dos serviços objeto do presente contrato será o regime de 

empreitada por unitário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, 

bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
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contraídas, integram este CONTRATO os documentos do Processo acima 

referenciado, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação do contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1.As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações 

orçamentárias:  

 

02.09.01.04.122.0002.2.011 339039050000 – Ficha 2852 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O contrato terá vigência de 02 (dois) meses a contar da assinatura, podendo 

ser prorrogado a critério da Administração, nos termos da legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

5.1. O preço ajustado entre as partes para execução do objeto contratual é o 

valor constante na Proposta Comercial apresentada e devidamente autorizada, no 

montante equivalente a R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) e será 

efetivado conforme cronograma de pagamento apresentado no Termo de 

Referência. 

 

5.2. O pagamento referente ao serviço, objeto deste contrato, será efetuado 

através de depósito em conta corrente antecipado perante a Nota Fiscal de forma 

integral,  acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 

exigida na fase de habilitação. 

 

5.3. Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de ressarcimento caso a empresa não 

efetue o serviço, ou no ato da entrega do serviço, se esta não estiver em perfeitas 

condições e de acordo com as especificações estipuladas no Termo de Referência, 

atestado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, que firmará laudo 
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neste sentido. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E COMUNICAÇÕES 

6.1. O serviço deverá ser prestado no prazo e forma constante do Termo de 

referência / projeto básico;  

6.2. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 

acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por 

escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Prestar todos os serviços descritos no quadro de Detalhamento dos Serviços, 

com o fornecimento de todo o pessoal técnico necessário para a devida execução 

das atividades e prestação de serviços descritos no termo de referência; 

7.2.A empresa contratada auxiliará ao Departamento Licitações nos casos de 

pedidos de esclarecimentos, impugnações ao Edital convocatório, análise 

depropostas comerciais e Recursos Administrativos na licitação de limpeza 

pública, a qual utilizará o projeto básico objeto desta contratação como 

referencial dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1.  Efetuar os pagamentos pertinentes a cada etapa executada no prazo 

estabelecido cláusula quinta.  

 

8.2.Cumprir o que está descrito no instrumento de convocação, em especial no 

Termo de Referência, na proposta de preços da Contratada e no contrato; 

 

8.3. Autorizar o início da execução do objeto, mediante a expedição de Autorização 

de Fornecimento ou outro documento equivalente, em nome da Contratada; 

 

8.4. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
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8.5. Fornecer à Contratada todos os elementos e informações, de qualquer natureza, 

que se fizerem necessários à execução do objeto; 

 

8.6. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer 

irregularidades observadas na execução do objeto; 

 

8.7. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 h, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

8.8.A gestão, fiscalização e controle na execução do presente contrato estarão a 

cargo do Secretário Municipal de Educação, o qual deverá reportar diretamente 

ao Gabinete do Executivo em caso de descumprimento injustificado de qualquer 

de suas cláusulas e condições; 

 

8.9. Pagar a importância correspondente aos serviços corretamente prestados pela 

Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 

atestadas pela Unidade Fiscalizadora; 

 

8.10. Certificar toda a documentação e demais produtos gerados em decorrência da 

execução do objeto, efetuando o seu atesto através da Unidade Fiscalizadora, assim 

que seja constatada a sua conformidade. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES  

9.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando 

do descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 

por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
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(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação assumida ou 

legal; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a Contratada, 

injustificadamente, desistir do Contrato, bem como nos demais casos de 

descumprimento, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da 

multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores dos 

pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração Pública do Município e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro de Fornecedores desta municipalidade pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais 

cominações legais. 

9.3 – As sanções acima expostas, não afastam a aplicação das sanções 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

9.4 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 

outras.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente 
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contratação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto na Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – FORO 

11.2. Será competente o foro da Comarca de Caratinga, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas 

deste contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 

03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e 

sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Caratinga/MG, 07 de julho de 2022. 

 

 

PEDRO PEREIRA LOMAR  ANA PAULA CORDEIRO LANNA 

MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG 
 ANA PAULA CORDEIRO LANNA 

91759404691 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1 - ___________________________________ CPF: ________________________________  

2 - ___________________________________ CPF: ________________________________  


