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Minuta Contratual

Edital de Licitação nº. xx/2.020
Pregão Presencial nº. xx/2.020

Contrato Nº XXX/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VARGINHA -INPREV E A EMPRESA................................ .

CONTRATANTE:
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - INPREV, 

pessoa jurídica de direito  público interno,  inscrito no CNPJ/MF sob o n.º  09.215.261/0001-01, com sede na Praça 
Marechal Deodoro nº 120/120A – Centro, neste ato representado por seu Diretor Presidente,  Sr EDSON CREPALDI 
RETORI, brasileiro, casado, residente nesta cidade.

CONTRATADA:
Empresa  ….........................,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o 

n.º...............................,  Inscrição Estadual  ….……....,  com sede na cidade de ….................,  à …..................  nº....  – 
Bairro …., CEP. …......, neste ato representando pelo ………...…………. residente ……………………….

FUNDAMENTO LEGAL:
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020, datado  de xx de xx de 2020, em conformidade do dispositivo na Lei Federal nº 
10.520/2002 e subsidiariamente na Lei 8.666/93 e suas alterações pelo decreto municipal n° 3.311/2003, alterado pelo 
Decreto n° 4.081/2006.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresa para prestação de serviços de 

capacitação e de assessoria técnica especializada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Varginha - INPREV, pelo prazo de 12 (doze) meses, com visitas bimestrais na sede da CONTRATADA, contemplando 
os seguintes serviços gerais, detalhados nos itens específicos deste instrumento e Termo de Referência – Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços prestados ora adquiridos deverão ser cumpridos em consonância com cronograma estabelecido, 

no “Termo de Referência”, Anexo I, do Edital de Licitação n° XXX/2020, sem nenhuma despesa adicional ou frete.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
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A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor Global de R$ 
............................................( ), pela prestação de serviços, em conformidade ao “Termo de Referência”, Anexo I, 
deste edital, a ser pago mensamente em parcelas de frações iguais e consecutivas.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de 
sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela 
média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento referente ao preço ofertado,  conforme disposto na cláusula terceira,  será feito  por  meio de 

depósito bancário pela CONTRATANTE, mediante nota- fiscal-fatura, em até 10 (Dez) dias úteis do mês subsequente 
ao mês da prestação do serviço, após o aceite e ateste do fornecimento do serviços prestados, pelo gestor do contrato.

PARÁGRAFO  UNICO -  Por  eventuais  atrasos  na  remuneração,  não  ocasionados  pela  CONTRATADA,  a 
CONTRATANTE pagará os valores devidos corrigidos monetariamente pelo índice IGP-M, calculado pro-rata temporis 
do valor nominal devido entre a data do vencimento da obrigação e aquela da efetiva quitação.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO
Para a fiel execução deste Contrato, fica designado como gestor e fiscal o Sr._______________.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O não cumprimento das obrigações assumidas em proposta ou contrato sujeitará às sanções previstas nos 

artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
Incorrerá  em  multa  no  valor  referente  a  10%  (dez)  por  cento  do  valor  global  contratado,  em  caso  de 

descumprimento dos prazos de entrega, referente à parte não cumprida, estabelecidos na proposta do licitante.
As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei nº 8.666/1993 aplicam-se ao 

presente instrumento, no que couber.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) Fornecimento da prestação de serviços, conforme descrito na Cláusula Primeira (Objeto), nas especificações 
constantes na proposta;
b) Manter a regularidade da regularidade fiscal, tal qual exigida na fase de habilitação da licitação, até a 
conclusão do presente contrato;
c) Cumprir as solicitações dentro dos prazos avençados;
d) Manter equipe técnica com a mesma qualificação,e
e) Sigilo dos dados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Aprovação dos termos de aceite dos serviços entregues, podendo rejeitá-los no todo ou em parte por meio de 
documento formal, fazendo constar o motivo e a fundamentação.
b) Respeitar  as condições estabelecidas pela CONTRATADA para cessão de direito  de uso do conjunto dos 
serviços e suas respectivas características de funcionamento.
c) Não ceder, em nenhuma hipótese, os direitos, o uso e as obrigações ou qualquer serviço sem o conhecimento 
e autorização prévia da CONTRATADA.
d) Efetuar os pagamentos ao tempo e modo previstos neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica sob pena de 

suspensão do pagamento até que a contratada reassuma os serviços/fornecimentos objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste instrumento é de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, poderá ser  

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, II, da Lei n.º  
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
O descumprimento de qualquer das cláusulas aqui avençadas, constituirá motivo justo para a parte lesada 

rescindir o presente contrato, sem obrigação a indenização. Neste caso, a parte lesada tem o prazo de 30 dias para 
comunicar por ofício o infrator, o rompimento do contrato, com as razões que ocasionaram.

O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus a 
esta repartição, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo:

 I - A Contratada falir, entrar em recuperação judicial, dissolução ou liquidação. Transferir no todo ou em parte as 
obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia anuência e autorização desta repartição.
II- Inexecução parcial ou total dos serviços previstos.
III- Paralisação  dos  serviços  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  a  esta  repartição.  Descobrimento  de 
informações falsas utilizadas durante a licitação.
IV- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
Descumprimento dos prazos.
V- Nos casos de rescisão, esta Autarquia reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à Contratada 
as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado em favor dela.
PARÁGRAFO 1º – Na hipótese de rescisão sem justa causa pela contratada, ficará esta obrigada ao cumprimento pela 
metade ao tempo faltante,  ou indenizará a contratante  pela metade,  do que receberia da rescisão ao término do 
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no 

orçamento  para  o  exercício  de  2020,  classificadas  sob  os  códigos  x.x.xx.xx.xx.xxx.xxxx.xxxx e 
x.x.xx.xx.xx.xxx.xxxx.xxxx e para os exercícios seguintes sob as dotações próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha no estado de Minas Gerais, renunciando a qualquer outro Foro por 

mais privilegiado que seja para dirimir eventuais desavenças da presente contratação.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas 

presentes ao ato, a fim de que produza seus regulares efeitos.

Varginha / MG, .... de .................... de 2020.

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Empresa contratada

Testemunhas:
1)
CPF:

2)
CPF:
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