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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 03/2022 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 002/2022 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS DE N.º 002/2022 
 
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Florestal, Estado de 
Minas Gerais, as partes de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Benedito Valadares, n.º 243, 2.º andar, em Florestal 
– Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.947.701/0001-40, neste ato representada pelo Presidente da 
Mesa Diretora, CARLOS ROBERTO SILVEIRA, brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o 
n.º 279.123.106-49, Carteira de Identidade n.º MG-1.767.342, residente e domiciliado no Povoado de 
Cachoeira de Almas, zona rural, em Florestal - Minas Gerais, ora, doravante denominada CONTRATANTE, 
e, de outro lado, a empresa ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ n.º 10.773.805/0001-21, situada à Rua Rio Janeiro, n.º 2735 - 13.º andar, 
bairro Lourdes, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30160-042, neste ato representada pelo Sr. RAPHAEL 
KAROL DA CUNHA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n.º 
058.674.496-70, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente 
contrato, em face do resultado da Tomada de Preços, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93, bem como o 
Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as cláusulas seguintes: 
CLÁUSULA I - DOS FUNDAMENTOS 
1.1. A presente contratação decorre da PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 02/2022, MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS DE N.º 02/2022, TIPO: TÉCNICA E PREÇO, REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, efetuada com base na Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar em vigor. 
CLÁUSULA II - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente termo a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E 
ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL 
DE INQUÉRITO N.º 01/2022, COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS DE 
DINHEIRO PÚBLICO COMETIDO POR SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO, ENFIM, A 
INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIDOR NO PERÍODO DE 05 
DE NOVEMBRO DE 2016 A 07 DE JANEIRO DE 2022”, conforme PROJETO BÁSICO, especificações 
e condições descritas nos anexos e no Edital do Processo Licitatório n.º 02/2022 – Tomada de Preços n.º 
02/2022, que ora passam a fazer parte deste instrumento independente de transcrição por ser de 
conhecimento das partes. 
CLÁUSULA III - DO PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO 
3.1 - DO PREÇO 
3.1.1. O presente Contrato tem o valor de R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), conforme 
proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes.  
3.2 - DO PRAZO 
3.2.1. O contrato terá vigência até o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, fixando 
o prazo inicial de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, tendo início na data de   sua 
assinatura. 
3.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.3.1. A despesa referente aos serviços objeto deste contrato será empenhada na dotação orçamentária n.º 

01.031.0001.2001.3.3.90.35.00 – Ficha 06 – Serviços de Consultoria. 
3.4 - DO REAJUSTAMENTO 
3.4.1. Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da 
Lei n.º 8.666/93, não sendo admitida qualquer outra modalidade de correção de preço não prevista nos 
dispositivos legais mencionados neste subitem. 
3.4.2. O valor do preço contratado somente será reajustado, após parecer jurídico homologado pela 
Procuradoria da Câmara Municipal de Florestal, conforme variação acumulada do IPCA desde que este esteja 
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acompanhado de solicitação do contratado, que expresse a atual incompatibilidade do preço firmado para 
execução do serviço. 
CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e 
condições previstas neste EDITAL e seus anexos, inclusive obedecendo todas os mandamentos da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
4.2. Arcar integralmente com a responsabilidade pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Administração. 
4.3.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem na prestação de serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 
Contrato, conforme artigo 65, § 1.º, da Lei n . º  8.666/93. 
4.4. Todas as despesas necessárias à execução plena do objeto deste contrato correrão por conta da 
CONTRATADA, inclusive as despesas com passagem aérea, alimentação, deslocamentos e hospedagens, 
entre outros. Competirá, igualmente, á CONTRATADA, exclusivamente, o cumprimento de todas as 
obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social pertinente ao pessoal contratado para 
a execução dos serviços e obras, todos regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho 
Profissional devidamente assinada. 
4.5.  A CONTRATADA arcará integralmente com a responsabilidade pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Administração. 
4.6. Manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do Contrato. 
CLÁUSULA V- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1. O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento na forma ajustada. 
5.2.  Caso haja inadimplência, por parte da CONTRATANTE por um prazo superior a 90 (noventa) 
dias, a licitante vencedora poderá se valer do disposto no art. 78, inciso XV, da Lei n.º 8.666/93. 
CLÁUSULA VI - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
6.1. Compete à COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022 da Câmara Municipal de Florestal o 
acompanhamento e controle de execução do Contrato, bem como receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas, 
após analisadas pelo Setor de Contabilidade, encaminhando-as para fins de pagamento. 
CLÁUSULA VII - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente a atividade que constitua objeto do 
Contrato. 
CLÁUSULA VIII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
8.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou reduções) dos serviços, objeto do 
presente Contrato, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termos 
Aditivos, observadas as normas legais vigentes. 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total das obrigações 
assumidas, sujeitando-as às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes 
remanescentes de que trata o item 9.3 da Cláusula Nona do Edital de Licitação. 
9.2. O atraso injustificado na execução do objeto desta licitação sujeitará a CONTRATADA ao pagamento 
de multa de mora, na forma estabelecida a seguir: 
I- 0,3 % (três décimos) por cento por dia de atraso, até o trigésimo dia; e  
II- 2% (dois por cento) por dia de atraso após o trigésimo dia. 
9.3. As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas de 
qualquer pagamento eventualmente devido pela Administração ou, quando for o caso, cobradas 
judicialmente, não se efetuando qualquer novo pagamento enquanto a referida multa não houver sido paga, 
ou formalmente relevada a pena aplicada. 
9.4. O valor da multa deve ser recolhido ao setor financeiro da CONTRATANTE, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação 
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prevista neste Edital ou no Instrumento Contratual na Legislação em vigor, garantindo o amplo direito de 
defesa. 
9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: 
I- Advertência; 
II- Multa prevista no item 9.2 desta cláusula, calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas 
fielmente as condições pactuadas; 
III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
período não superior a 2 (dois) anos; 
IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.6. As sanções previstas nos itens I, III e IV do item anterior, poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 10 (dez) dias úteis. 
9.7. A indicação das sanções de que trata este item é da exclusiva competência da CONTRATANTE, cuja 
faculdade de escolha está diretamente relacionada com a natureza e a gravidade da infração contratual e dos 
eventuais prejuízos causados a companhia. 
9.8. Ocorrendo a inexecução reserva-se ao órgão CONTRATANTE o direito de optar pela oferta que se 
apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, à Mesa 
Diretora o resultado das providências tomadas. 
9.9. Constitui motivo para rescisão do contrato, além dos previstos no artigo 78 da Lei nº. 8666/93 o não 
atendimento as determinações regulares da autoridade designada para acompanhamento e fiscalização da sua 
execução e assim como aquelas emanadas de seus superiores pelo acompanhamento e fiscalização e 
cumprimento integral das obrigações assumidas. 
9.10. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal. 
9.11. A fiscalização da execução dos trabalhos ficará a cargo de uma comissão técnica especializada de, no 
mínimo 3 (três) membros, designada especialmente para este fim, mediante termo circunstanciado, o qual será 
assinado pelas partes. 
9.12. Caso a execução do serviço contratado fique paralisada por motivo provocado pela CONTRATANTE, 
este tempo será adicionado em favor da CONTRATADA. 
9.13. Para garantir este direito, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE o 
motivo que está impedindo a continuidade do serviço contratado. 
9.14. Os casos de suspensão ou interrupção imotivada do contrato, por parte do contratado importarão na 
aplicação de multa correspondente a até 10% (dez) por cento calculados sobre o saldo a executar do contrato. 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 
10.1. A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório 
e plena defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII, XVIII e parágrafo único da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
10.1.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
10.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 
10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem 
eventuais perdas e danos. 
CLÁUSULA XI - DA INDENIZAÇÃO 
11.1. Ocorrendo à rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor pelos serviços prestados até a data da 
rescisão, se houver, desde que observado o item 10.2 da CLÁUSULA X do presente Contrato. 
CLÁUSULA XII - DO REGIME LEGAL 
12.1. O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 
8.666/1993. 
CLÁUSULA XIII - DO PAGAMENTO 
13.1. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA em 01 (uma) parcela após apresentação 
completa dos trabalhos especificados no Termo de Referência. 
13.1.1. Caso haja inadimplência por parte da CONTRATANTE por um prazo superior a 90 (noventa) dias a 
licitante vencedora poderá se valer do disposto no artigo 78, inciso XV da Lei n.º 8.666/93. 
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13.2. A quantidade dos serviços contratados poderá ser alterada para mais ou menos até o limite de 25% (vinte 
e cinco) por cento, na conformidade do disposto no artigo 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, obrigando-se, 
a adjudicatória licitante vencedora a aceitá-la nas mesmas condições da proposta vencedora. 
CLÁUSULA XIV - DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Juatuba, Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja. E, por estarem justos e 
contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
Florestal, Minas Gerais, 05 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Florestal 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
 

ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA  
RAPHAEL KAROL DA CUNHA  

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 
____________________________________                            ____________________________________                    
            Nome: Gilmara Naves de Faria                              Nome: Wander Saliba Ribeiro 
     CPF: 993.045.976-68                        CPF: 587.517.266-53 
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