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CONTRATO N°053/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA E
A EMPRESA .
O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, CNPJ N° 18.682.930/0001-38, com sede na Avenida N. Sra.
Do Porto da Eterna Salvação, n° 208, Bairro Centro, do município de Andrelândia - MG, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Carlos
Rivelli, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador de C.I. nº M-591064,
SSPMG, e inscrito no C.P.F./M.,F. sob o nº 310.794.316-91, doravante denominado MUNICÍPIO, e
de outro lado a empresa A0 ELETRECIDADE LTDA, com sede na Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº
965, Bairro Rezende, na cidade de Varginha, Estado de MG, CNPJ n° 10.642.633/0001-57,
doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr (a)
Francine Rosa Piedade Ferreira, Brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliado na
Avenida Rio Branco nº10, apto 1.101, Bairro centro, na cidade de -MG, resolvem celebrar o
presente contrato de acordo com o Processo de licitação de n° 048/2020, modalidade Pregão
Presencial n° 025/2020, celebram o presente contrato administrativo, que se regerá pelas
normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 10.520, de 17
de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 018/2013, e do instrumento convocatório, aplicando-se
a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de melhoria e expansão da iluminação pública do Município de Andrelândia, conforme
condições e especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA – ANEXO II parte integrante e
inseparável deste edital, independente de transcrição.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência, a Proposta Comercial e a Planilha de Preços apresentadas pela CONTRATADA no
Processo Licitatório nº 048/2020, Pregão Presencial nº 025/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução dos serviços será feita em conformidade com, o termo de
referência, Proposta Comercial da CONTRATADA e ata de julgamento a qual juntamente com o
Edital e seus anexos, são partes integrantes e inseparáveis deste CONTRATO, independente de
transcrição.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de acréscimos quantitativos de itens contratados, serão
observados, para estes quantitativos, os preços estimados pela Prefeitura Municipal de
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Andrelândia, afetados pelo percentual de redução ofertado pela licitante contratada, na
forma estabelecida na cláusula quarta deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto do CONTRATO será acompanhada e fiscalizada pelo Secretario de Obras da
Prefeitura Municipal de Andrelândia, que determinará o que for necessário para regularização
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no Processo e tudo o mais que
se relacione com o objeto deste CONTRATO, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou
modificação deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões que, ultrapassarem a competência do fiscal do
MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através do fiscal, em tempo
hábil para a adoção de medidas convenientes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os métodos de
inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos
os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta
necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
PARÁGRAFO QUARTO - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto deste
CONTRATO, às implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Andrelândia
ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da
execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade a Prefeitura Municipal de
Andrelândia ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das
penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES I – SÃO
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) - não subcontratar o objeto da presente Licitação, sem o consentimento prévio do MUNICIPIO
DE ANDRELÂNDIA.
b) - o consentimento, a que se refere o item anterior, será por escrito;
c) - a contratada responde, solidariamente, pelos atos praticados pela firma subcontratada,
relacionados com o objeto deste edital;
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d) - é de responsabilidade da contratada, identificar com placa a obra, manter o local
permanentemente limpo e instalar canteiro de obras;
e) – os serviços serão executadas em dias úteis em horário comercial, devendo qualquer
outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela fiscalização do MUNICIPIO DE
ANDRELÂNDIA;
f) - a licitante vencedora obriga-se, durante a execução dos serviços, a não prejudicar o
funcionamento das atividades normais do MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA;
g) – os serviços deverão ser executados em conformidade com as determinações das Normas
Brasileiras vigentes;
h) - compete a licitante vencedora, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades
Concessionárias de Serviços Públicos, com antecedência que se fizer necessária às
medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste edital, quando possam ser
afetadas pela execução dos serviços em questão;
i) - compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que
venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste edital;
j) – a empresa contratada promoverá por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto
deste edital, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados ao MUNICIPIO
DE ANDRELÂNDIA ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na
execução dos serviços contratadas ou delas decorrentes;
k) O prazo de garantia dos serviços e dos materiais deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos,
a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).
l) Fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os
seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
m) Apresentar como responsável técnico um profissional habilitado e competente para o
exercício das funções concernentes ao objeto do edital, providenciando as devidas Anotações
de Responsabilidade Técnica (ART) junto às entidades profissionais competentes.
n) Ser responsável pela destinação ambientalmente adequada das lâmpadas, não trazendo
assim, impactos ambientais negativos.
o) Deverá apresentar copia da certidão de destinação, após o descarte.
II

- COMPETE AINDA À CONTRATADA:
a) prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do
MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA
b) garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA os
serviços em questão;
c) cientificar, imediatamente, à fiscalização do MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA de qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras;
d) corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim,
as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização do MUNICIPIO DE
ANDRELÂNDIA;
e) atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização do MUNICIPIO
DE ANDRELÂNDIA;
f) Os serviços prestados pela CONTRATADA terão garantia de 5 anos, devendo neste prazo
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refazer qualquer serviço defeituoso.
g) fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das
instalações, contados a partir da aceitação provisória dos serviços, objeto deste Edital;
III

- A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR QUE:
a) antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e
diretrizes da CEMIG, do MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA e demais órgãos pertinentes,
providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e
peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição dos serviços inerentes
ao caso;
b) vistoriou os locais dos serviços, objeto deste edital, conforme documento obtido junto ao
Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Andrelândia – MG;
c) qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais do serviço ou de suas condições, não a
isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de
serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos consequentes;
d) - ocorrendo evento motivador de paralisação da execução contratual, este deverá ser
comunicado ao Departamento de Obras do MUNICIPIO DE ANDRELÂNDIA, formalmente, em até
24 horas de sua ocorrência;
e) - credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA funcionário(s) que
atenderá(ão) às solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Andrelândia - MG.

– DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA:
a) - solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente licitação, e se julgar necessária, a
presença do responsável pelo Depto. de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA.
b) - designar o servidor responsável da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA para
acompanhar e fiscalizar o objeto do presente Projeto e para atestar a execução dos serviços;
c) - fornecer dados disponíveis a respeito do local dos serviços e objetivos dos serviços
contratados com a licitante vencedora;
d) - facilitar o acesso aos locais onde serão executados os serviços;
e) - discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade dos serviços e o andamento de sua
execução e fazer exigências, quando necessárias;

IV

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo primeiro - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA, CNPJ 18.682.930/0001-38, situada na Avenida N.
Sra. do Porto da Eterna Salvação, nº 208, Bairro Centro - Andrelândia – MG.
Parágrafo segundo - Os pagamentos serão efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA, conforme preços pactuados que integram a Proposta Comercial – Anexo I, em até
10 (dez) parcelas mensais, sendo a primeira paga até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da
data da entrega do projeto à CEMIG para aprovação, e as demais sucessivamente, mediante
crédito em conta corrente da CONTRATADA, desde que obedecidas às formalidades contratuais e
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legais pertinentes, inclusive a retenção prevista no artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Parágrafo terceiro - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em
atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento
ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
Parágrafo quarto - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova
documentação isenta de erros.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
Parágrafo Único - A presente despesa, no valor global de R$299.000,00 (Duzentos e
noventa e nove mil reais) correrá por conta da Dotação Orçamentária existente no Programa
de Trabalho:

4.4.90.51.00.2.03.00.15.452.0002.1.0005 – 00.01.17 – Extensão da Rede Elétrica Urbana
4.4.90.51.00.2.03.00.15.451.0002.2.0017-00.01.08 – Revit. Manut. Vias Urbanas e Áreas Públicas.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Parágrafo primeiro - A contratada deverá encaminhar o projeto para aprovação da CEMIG no
prazo máximo de 10(dez) dias, que começará a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela
contratada, do Ofício de autorização de início da execução contratual, a ser emitido pelo
setor competente.
Parágrafo segundo - O prazo de execução do serviço e a entrega do objeto licitado será de 120
(cento e vinte) dias, que começará a fluir no dia seguinte ao do recebimento da aprovação do
Projeto pela CEMIG.
Parágrafo terceiro - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas do
CONTRATO e assegurada á manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, em
conformidade com o disposto no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo quarto - O contrato terá a vigência de 12(doze) meses a contar da data de sua
assinatura.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei
civil, as penalidades são as previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e demais disposições legais e complementares vigentes.
Parágrafo segundo - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o
prazo de execução de dos serviços, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites
da lei civil.
Parágrafo terceiro - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do
CONTRATO, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja
contratual ou legal.
Parágrafo quarto - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA,
rescinda unilateralmente o CONTRATO e aplique as demais sanções legais cabíveis.
Parágrafo quinto - As multas administrativas e moratórias aplicadas à licitante adjudicatária
serão descontadas será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os
parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Parágrafo primeiro - O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito pela
Prefeitura Municipal de Andrelândia, a qualquer tempo, independente de ação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos e forma previstos nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n° 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo segundo - No caso deste CONTRATO vir a ser rescindido por dolo ou culpa da
CONTRATADA e se a rescisão provocar dano a Prefeitura Municipal de Andrelândia, será
promovida a responsabilidade da CONTRATADA, visando ao ressarcimento dos danos.
Parágrafo terceiro - Fica facultado à Prefeitura Municipal de Andrelândia, em qualquer
hipótese, aplicar as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, assegurado ao
contratado, prévia defesa.
Parágrafo quarto - De qualquer penalidade que venha a ser imposta à CONTRATADA, caberá
recurso, na forma da legislação aplicável e pedido de reconsideração ao Prefeito da
Prefeitura Municipal de Andrelândia, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.
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CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO
Executado os serviços, o seu objeto será recebido:
Parágrafo primeiro – Provisoriamente pela fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA
acusando o término dos serviços.
Parágrafo segundo – Definitivamente pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Andrelândia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisório, a que se refere o parágrafo
anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA A DIREITOS
Parágrafo único - O não exercício, por qualquer das partes, de direito assegurado neste
CONTRATO não constitui novação ou renúncia a tal direito, podendo ser exercido a qualquer
tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Parágrafo único - As PARTES CONTRATANTES declaram sujeitarem-se às cláusulas e
condições deste CONTRATO, as regulamentações aplicáveis à espécie e, em especial a Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Obriga-se o MUNICÍPIO a publicar na imprensa oficial dos Municípios, às suas expensas, o
extrato do presente CONTRATO, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura, para
dar-lhe a devida eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Andrelândia – MG, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
presente CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02(duas) vias
de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais.
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Andrelândia, 16 de Abril de 2020.

Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

A0 ELETRECIDADE LTDA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Rua Humberto de Paula Campos n° 03,
Rosário / CEP: 37.300-000 – Andrelândia – MG - Telefone: (35) 3325-1432
E-mail: licitacao@andrelandia.mg.gov.br
Http://www.andrelandia.mg.gov.br/.licitacoes

Nome:
CPF:

