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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA Nº .........../..........., QUE FAZEM ENTRE SI O 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS E A EMPRESA 
........................................................................ PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO(S) COMUNS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA 
PARA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, PARA ADEQUAÇÕES NO 9º ANDAR DA SEDE DO 
CAU/MG. 
 

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CAU/MG, 
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 14.951.451/0001-19, sediado na 
Avenida Getúlio Vargas, n.º: 447, 11º andar, Bairro: Funcionários, CEP: 30.112-020, Belo 
Horizonte/MG, representado neste ato por sua Presidente, MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL, 
brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, inscrita no CAU/BR sob o nº A9600-8 e no CPF sob o nº 
485.663.306-68, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, doravante denominado 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................., neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e do 
CPF nº .........................,doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 0046/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como demais diplomas pertinentes, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 006/2022, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em arquitetura e/ou 

engenharia para prestação de serviços comuns de arquitetura/engenharia, sob o regime de 
execução empreitada por preço global, para adequações no 9º andar da Sede do CAU/MG, quais 
sejam, remoção do atual piso em carpete, aquisição e instalação de piso do tipo vinílico e 
rodapés; aquisição e Instalação de divisórias internas em vidro; e aquisição e instalação de 
louças e metais. 

 
1.1.1 Os serviços serão prestados nas condições e especificações estabelecidas neste 

Contrato, no Termo de Referência e Edital do Processo Administrativo alhures. 
 
1.1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico 006/2022 e seus 

Anexos, bem como à Proposta Vencedora, sendo partes integrantes e inseparáveis deste 
Instrumento independentemente de transcrição. 

 
1.1.3 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Unitário. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 
2.1 Os serviços objeto da contratação compreende a prestação dos seguintes serviços: 
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ITEM 1 
Remoção do atual piso em carpete, aquisição e instalação de 

piso do tipo vinílico e rodapés 
Quantidade 

Unidade de 
Medida 

Remoção de carpete existente 197,96 m² 

Nivelamento e preparação do contrapiso existente (remoção 
de cola existente, aplicação de massa niveladora) 

214,89 
 
m² 

Aplicação de cola 214,89 m² 

Instalação de piso vinílico 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao Belgotex, régua, 
linha Rocky.  

214,89* m² 

Instalação de Rodapé 104,67 m 

Apresentação de Registro de Responsabilidade ou Anotação 
de Responsabilidade Técnica pela empresa contrata relativa 
ao serviço.  

1 un 

 

*O fornecedor deverá prever quantidade suficiente considerando as perdas ocasionadas pela instalação. 
 

Especificações adicionais Piso Vinílico: 

 

• Espessura 3mm 

• Capa de Uso 0,55 mm 

• Tamanho aproximado da régua 121,92 cm x 17,78 cm  

• Cor/Tom – Amadeirado 

• Instalação – Colado 

• Reação ao fogo - II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1 

• Absorção do som ao impacto – 6db 

• Resistência ao tráfego de pessoas – Comum (Movimento de escritório e baixo atendimento ao 
público) 

 
Especificações adicionais Rodapés: 

▪ Rodapé similar ou superior à Durafloor 
▪ Rodapé Clean 
▪ Dimensões: 18 x 80 x 2.100 mm 
▪ Inclusão de Etiquetas Circulares  
 

 

ITEM 2 

Aquisição e Instalação de divisórias internas em vidro Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Divisórias em vidro temperado e laminado (8mm) fixas 
conforme detalhamento. 

30,40 m² 

Comprimento para perfil de alumínio na cor preta e reforço 
estrutural sobre o gesso. 

23,83 m 

Porta de abrir tipo pivotante em vidro temperado e laminado 
0,80mx2,50m (com bandeira fixa de 0,40m) com fechadura e 
puxador, com abertura esquerda. 

02 un 

Porta de abrir tipo pivotante em vidro temperado e laminado 
0,95mx2,50m com fechadura e puxador, com abertura 
direita. 

01 un 

Porta de correr com duas folhas em vidro temperado e 
laminado 2,20mx2,50m com fechadura e puxador.  

01 un 
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Porta de correr com uma folha em vidro temperado e 
laminado 2,50mx2,50m com fechadura e puxador. 

01 un 

Apresentação de Registro de Responsabilidade ou Anotação 
de Responsabilidade Técnica pela empresa contrata relativa 
ao serviço. 

01 un 

 
ITEM 3 

Aquisição e instalação de louças e metais Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, sem 
abertura frontal. 
Modelo similar ou de melhor qualidade a Deca Vogue Plus 
Conforto P.510.17. 

02 un 

Assento. 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao assento Vogue 
Plus Poliester Deca AP.51.17 

02 un 

Lavatório suspenso de canto. 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao da Deca Izy 
L.101.17 (altura de instalação 80cm); 

02 un 

Torneira Lavatório Mesa Bica Alta 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao da Deca Link 
Conforto 1196.C.LNK. 

02 un 

Kit: Sifão Sanfonado + Engate Flexível 60cm + Válvula 
Lavatório Metal 

03 un 

Kit com 2 Barras horizontais – 80cm e 1 Barra vertical – 
70cm, aço inox.  

02 un 

 
Especificações adicionais – Item 03: 

• Assento Sanitário: Composição Básica: Plásticos de engenharia (ABS, Resina Poliéster ou 
Polipropileno) e ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latão). 

• Bacia Sanitária: Com consumo de somente 6 litros por fluxo, ótimo desempenho, efetuando a 
limpeza completa sempre na primeira descarga. Descarga completa: 6 litros (limpeza total) e 
descarga com volume reduzido: 3 litros (troca de líquidos).  

• Lavatório suspenso: Lavatório para Banheiro Suspenso de Canto Branco. Material: cerâmica. 
01 furo para aplicar torneira. 

• Torneira Lavatório Mesa Bica Alta: Mecanismo de 1/4 volta. Cor: cromado; Material: metal 
• Kit: Sifão Sanfonado + Engate Flexível 60cm + Válvula Lavatório Metal: Material não aderente 

a gordura; indicado para instalação de pias, lavatórios e tanques; não necessita de ferramentas 
na instalação; altura do mercado, atendendo a exigência de norma, podendo ser adaptado em 
locais de pouco espaço; permite acesso fácil numa provável limpeza e desobstrução da tubu-

lação de esgoto. 
• Barras horizontais: Barra de apoio reta, fabricada em aço inox de acordo com a norma 

NBR9050, desenvolvida para dar segurança e auxiliar idosos e pessoas com deficiência ou 
que necessitam de apoio no banheiro 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

 

3.1  O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) dias corridos e terá início na 

data de publicação do seu extrato. 
 
3.2. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o início 

dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma anexo ao Edital. 
 
3.2.1. O prazo de execução deste contrato é de ........., contados a partir do marco supra referido. 
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3.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será excepcional, conforme artigo 

57, § 1º, da Lei 8.666/93, precedida de justificativa e autorização da autoridade competente, 
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 
3.4  O Contrato terá eficácia ao respeitar o prazo de publicação definido no artigo 61, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/93, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA / REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 
4.1 O início da prestação de serviços para o CAU/MG deverá ocorrer após a assinatura do contrato, 

conforme item 5 do Anexo II – Termo de Referência.  
 
 

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E REAJUSTE 

 
5.1 O Valor total estimado do presente Termo de Contrato é de R$ ____,__ 

(____________________________________), conforme Proposta Vencedora. 
 
5.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

5.2 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado 

da data do orçamento a que a proposta se referir. 

 

5.3 Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima 

mencionada, aplicando-se o índice XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do 

Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada 

para entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

 

5.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

5.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

5.6 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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5.7 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

5.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

5.9 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da CAU/MG para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 

6.2.2.1.1.01.04.04.028-Demais Serviços Prestados 
 

6.2 No(s) exercício(s) seguinte(s) correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO 

 
7.1  O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, preferencialmente para o Banco 

do Brasil, Boleto bancário, fatura com código de barras ou ainda outra forma utilizada pelo 

fornecedor/prestador, desde que previamente analisada e aceita pelo CAU/MG - acompanhado 

dos documentos fiscais. 

  

 7.1.1 O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão de todo o trabalho 

referente a cada item e o aceite da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato. 

7.2 Antes de cada pagamento à CONTRATADA será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 

7.2.1 Será apurada a validade das seguintes certidões, devendo as mesmas apresentar 

condição negativa ou positiva com efeito negativa: 

 

7.2.1.1 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal; 

7.2.1.2 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.2.1.3 Certidão de Débitos Tributários (CDT) - Certidão Negativa de Débito Estadual; 

7.2.1.4 Certidão Negativa de Débito Municipal; 

7.2.1.5 Consulta Regularidade do Empregador (FGTS); 

7.2.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

7.3 Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da Contratante. 

 

7.4 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos. 

 

7.5 Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA 

a ampla defesa. 

 

7.6 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

 

7.7 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

 

7.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.8.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições federais abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

 

7.9 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “Atesto” pelo Fiscal do Contrato na 

Nota Fiscal apresentada, condicionado este ato à verificação da conformidade da mesma e dos 

documentos pertinentes. 

 

7.10 O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis após o aceite da Nota Fiscal e documentos 

pertinentes pelo Fiscal do Contrato. 

 

7.10.1 O aceite da Nota Fiscal e documentos pertinentes pelo Fiscal do Contrato será feito em 

até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. 

 

7.11 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

7.11.1 Caso a documentação esteja irregular ou faltando, o CAU/MG devolverá a nota fiscal 

até a regularização da documentação. 

 

7.12 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

 

7.12.1 Não produziu os resultados acordados; 

7.12.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 
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7.12.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

7.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = 
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 
 

CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES 

 
8.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8.2  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

 
8.2.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
9.1 Além de todas as obrigações assumidas no presente Termo de Contrato, as obrigações da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Edital e no Termo de Referência 

(Anexo II do Edital), na Proposta Vencedora do Processo Administrativo/Pregão Eletrônico a que 

está vinculado e nos demais anexos do respectivo Edital.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1 A GESTÃO DO CONTRATO (controle administrativo) será exercida pela Gerência Administrativa 

e Financeira do CAU/MG e a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (controle técnico) será exercida 

pelo (a) Fiscal do Contrato, na figura do (a) funcionário (a) Ariel Luís Romani Lazzarin, portador 

(a) do CPF: 051.072.399-35, aos quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em 

conformidade com o previsto na proposta da CONTRATADA. 

10.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 
o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 

 
10.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do objeto. 
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10.4 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

 
10.5 A CONTRATANTE monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a 

sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés 
contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 
10.6 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 

que compreenderão a mensuração dos seguintes aspectos: 
 

10.6.1 Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada. 
10.6.2 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados. 
10.6.3 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. 
10.6.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.  
10.6.5 A satisfação da CONTRATANTE. 

 
10.7 O Fiscal do Contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos Parágrafos 
1º e 2º do Artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 
10.8 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas previstas no Contrato e/ou na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 87 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 
10.9 O Fiscal do Contrato poderá, a qualquer tempo, solicitar informações ou documentos para 

averiguar o cumprimento das obrigações legais por parte da CONTRATADA, podendo ser 
auxiliado por fiscais designados para esse fim, bem como ser assistido por terceiro ou empresa, 
desde que justifique a necessidade de assistência especializada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1 Cometerá infração administrativa, nos termos das Leis n.ºs 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002 e 

dos Decretos n.ºs 3.555, de 2000 e 5.450, de 2005, a CONTRATADA que 
 

11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação. 

11.1.2 Fraudar na execução do contrato. 
11.1.3 Cometer fraude fiscal. 
11.1.4 Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade. 
11.1.5 Não assinar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE. 
11.1.6 Apresentar documentação falsa. 
11.1.7 Deixar de entregar os documentos exigidos. 
11.1.8 Comportar-se de modo inidôneo. 
11.1.9 Fizer declaração falsa. 
11.1.10 Ensejar o retardamento da execução do contrato. 
 

11.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções discriminadas abaixo: 

 
11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE. 
11.2.2 Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da 

parcela inadimplida, por dia de atraso injustificado, até no máximo de 10% (dez por 
cento). 
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11.2.3 Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto. 

11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos. 

11.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

 
11.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si. 
 
11.4 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e 

aplique as outras sanções cabíveis. 
 
11.5 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 
sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

 
11.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 
 
11.6.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 
11.6.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação. 
11.6.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
 

11.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem pagos ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente. 
 
11.7.1 Se o valor a ser pago ao contratado não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada no mês subsequente. 
11.7.2 Se os valores do mês subsequente forem insuficientes, fica o contratado obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial. 

11.7.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 
11.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
11.9 Decorridos trinta dias sem que a empresa CONTRATADA tenha iniciado a prestação da 

obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 
 
11.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, 

a licitante será descredenciada pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste Termo de Referência e das demais cominações Legais. 

 
11.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas será realizada por meio de processo 

administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.º 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n.º 9.784/99. 
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11.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
11.13 Será devido pelo CONTRATADO o pagamento dos valores excedentes, se os prejuízos 

superarem o valor da multa prevista neste Contrato. 
 
11.14 O contrato será rescindido por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das 

penalidades cabíveis, em caso de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis neste Contrato, no Termo de Referência, e no Edital. 

 
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 
 

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 
12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 
12.4.3 Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 
13.1 É vedado à CONTRATADA: 
 

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira. 
13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
13.1.3 Veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE. 
13.1.4 Subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS. 

 
14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

 
15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de multas, punições ou indenizações que 

porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas atividades, bem como dos 
ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto do contrato a ser firmado com a 
CONTRATANTE. 

 
16.2 É vedada a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da CONTRATADA aos 

gestores do CONTRATANTE. 
 
16.3 A CONTRATADA deverá manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e 

direção dos serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

 
17.1 É eleito o Foro da Justiça Federal de Belo Horizonte, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 

para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam 
ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

Belo Horizonte/MG, ____ de __________________________ de 202X 
 
 
Arq. e Urb. Maria Edwirges Sobreira Leal             Nome do Representante Legal da Contratada 
  Presidente    Cargo do Representante Legal da 
Contratada 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas    Nome da Contratada 
     Gerais 
 
 

_____________________________________ _______________________________________ 
Nome da Testemunha Nome da Testemunha 
CPF da Testemunha CPF da Testemunha 

 

 
 
 


