PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020
Estabelece normas para execução, gestão, fiscalização,
alteração e pagamento dos contratos administrativos, atas de
registro de preços ou instrumentos equivalentes celebrados
pelo Município de São José da Lapa.
VERSÃO 04
APROVADA EM: 28/03/2022
A Controladoria Geral, Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo
Municipal de São José da Lapa, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei
Municipal n. 951/2017,
RESOLVE:
CAPÍTULO I- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1° A execução, gestão, fiscalização, alteração e pagamento dos contratos
administrativos, atas de registros de preços, empenhos ou instrumentos
equivalentes celebrados pelo Município de São José da Lapa observarão o disposto
nesta Instrução Normativa – “IN”.
Art. 2° Estão sujeitas à observância desta IN e à utilização obrigatória de todos os
modelos que constam de seu Anexo, todas as Secretarias, Fundos e demais órgãos
integrantes da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de São José da Lapa.
Art. 3° Para fins de padronização dos instrumentos necessários ao correto
gerenciamento da execução dos contratos administrativos, atas de registros de
preços ou instrumentos equivalentes pelo Município de São José da Lapa, serão
adotados os seguintes modelos e/ou conteúdos, todos constantes do Anexo desta
IN:
I.Termo de Recebimento Provisório de Materiais;
II.Ofício de convocação para assinatura de contrato, ata de registro de preços ou
retirada de instrumento equivalente
III. Check list Termo Aditivo;
IV. Check list para conferência dos tipos de Aditivos
V.Modelo de Solicitação de Termo Aditivo;
VI.Modelo de Termo de Devolução de Pedido de Aditivo;
VII.-Modelo de Planilha de Acréscimo/Supressão de Quantitativos;
VIII.Modelos de Termos Aditivos;
IX.Modelo de Termo de Apostilamento;
X.-Minuta de Portaria para designar o substituto do Fiscal do Contrato;
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
XI.Minutas para registro de ocorrências;
XII. Modelo de avaliação dos serviços prestados, para fins de renovação contratual;
XIII. Atividades do fiscal de contrato nos contratos de prestação de serviços que
envolverem alocação de pessoal;
XIV. Modelo de decisão sobre pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato/ata;
XV. Minuta de contrato de locação de imóvel;
XVI. Minuta de contrato de fornecimento (dispensa ou inexigibilidade);
XVII. Minuta de contrato de serviços (dispensa ou inexigibilidade);
XVIII. Minuta de contrato de execução de obras/serviços de engenharia (dispensa ou
inexigibilidade);
Parágrafo único. Os modelos padronizados instituídos por meio desta IN poderão,
justificadamente, sofrer as adaptações necessárias para adequação às
especificidades do bem ou serviço contratado.
CAPÍTULO II- DOS CONTRATOS, ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS,
EMPENHOS OU INSTRUMENTOS EQUIVALENTES
Art. 4° A elaboração dos contratos e atas observará o disposto das minutas anexas
aos respectivos editais e à minuta anexa a esta IN.
Art. 5° É vedada a celebração de contratos:
I. Com data retroativa, por caracterizar o ajuste verbal vedado pelo art. 60, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/1993;
II. Que contenham cláusulas com previsão de pagamento antecipado, exceto para a
contratação de shows artísticos, nos termos do art. 25, III, palestras, seminários,
treinamentos e as parcelas de contratos de execução de obras referentes aos custos
iniciais de implantação do canteiro de obras.
§1º A celebração do contrato é dispensável nas compras diretas disciplinadas no art.
24, I e II da Lei de Licitações, desde que não formalizado processo de dispensa.
§2º A celebração do contrato é obrigatória nas contratações efetivadas por meio da
realização dos seguintes procedimentos, desde que não se trate de entrega
imediata:
I. Tomada de Preços, Concorrência, Carta Convite e Pregão;
II. Dispensa e Inexigibilidade de licitação;
III. Contratações de qualquer valor que exijam obrigações futuras.
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Art. 6° As Ordens de Compra - OC, quando substituírem o contrato, deverão fazer
referência expressa ao Processo de Compra, contrato ou ata, bem como à proposta
da contratada, de forma a vincular a ela as cláusulas que definam o objeto e suas
especificações, direitos, obrigações e responsabilidades das partes, constantes
destes instrumentos, independentemente de transcrição.
Art. 7° Nos Termos de Referência - TR que subsidiarem a elaboração dos
contratos, atas de registro de preços, empenhos ou instrumentos equivalentes e na
própria minuta de um desses instrumentos, deverão ser indicados expressamente o
servidor da secretaria responsável pela contratação que realizará a fiscalização do
contrato, a ser designado como Fiscal do Contrato ou Ata – FC, bem como o
respectivo Gestor do Contrato – GC.
Art. 8º Compete ao Setor de Contratos elaborar os instrumentos contratuais/atas em
02 (duas)vias, de acordo com minuta padrão constante desta IN ou como anexo dos
Editais, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
§1º. Todos os contratos ou atas terão o prazo de vigência computado a partir da
data de sua assinatura.
§2º. O Setor de Contratos convocará o fornecedor/prestador de serviços para a
assinatura do contrato/ata, pessoalmente via protocolo físico, por correios ou por email ( com cópia para secretaria interessada/fiscal do contrato/ata), com protocolo
eletrônico, de acordo com o modelo constante do Anexo desta IN, juntando aos
autos a comprovação da respectiva convocação e assinalando um prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, para que ela seja atendida pelo
interessado, prorrogável por igual período, caso autorizado pela Secretaria
interessada.
§3º. O servidor responsável pela convocação do fornecedor/prestador de serviços
informará à Secretaria interessada por e-mail o não comparecimento para fins de
assinatura de contrato, para que a Secretaria se manifeste expressamente sobre a
possibilidade de prorrogação do prazo de comparecimento ou sobre a convocação
do segundo colocado, se for o caso.
§4º. Na hipótese de envio de minuta de contrato/ata via correios ou e-mail, caberá à
contratada devolver todas as vias assinadas, sendo que o Setor de Contratos
enviará uma cópia do contrato em formato pdf. (portable document format) para a
contratada, logo após colher as assinaturas do Prefeito.
§6º. A não assinatura do contrato/ata pelo fornecedor/prestador de serviços, no
prazo assinalado, implicará na convocação sucessiva, em até 05 (cinco) dias úteis,
dos demais fornecedores ou prestadores de serviços, segundo o menor valor de
orçamento apresentado, se for o caso.
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§7º. Na hipótese de elaboração de novo contrato/ata, em decorrência da
convocação a que se refere o parágrafo anterior ou em decorrência de rescisão
posterior, será observado o prazo de vigência
remanescente e o saldo
remanescente no novo contrato/ata.
§8º. Após a assinatura do contrato/ata, o Setor de Contratos providenciará a
publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do Município (site da Prefeitura),
nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei n. 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento das vias assinadas do contrato ou ata.
§9º. Após a publicação a que se refere o caput, o Setor de Contratos enviará cópia
do contrato/ata para a Secretaria interessada e para o respectivo Setor de
Almoxarifado, arquivando no PC a via original do contrato e a publicação e, logo
após, devolverá o PC para o Setor de Compras, para fins do disposto nos arts. 26 ou
27 desta IN.
Art. 9º. Havendo solicitação de garantia, para fins de assegurar a execução
contratual, constará da minuta de contrato a obrigação da contratada comprovar a
efetivação da garantia perante o Setor de Contratos, no prazo assinalado no edital,
sob pena de ineficácia do ajuste contratual firmado.
Parágrafo único. Na hipótese de garantia prestada por meio de depósito bancário,
o atestado de recebimento e aceitação da caução só serão emitidos após a
confirmação do recebimento dos valores pela Secretaria Municipal de Fazenda,
cabendo ao Setor de Contratos conferir o cumprimento desta obrigação na
Secretaria Municipal de Fazenda.
CAPÍTULO III- DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS
Art. 10 Compete ao GC exercer a administração do contrato, ata de registro de
preços ou instrumento equivalente, cabendo a gestão dos instrumentos contratuais
ao titular da Secretaria interessada ou a quem esses delegarem.
Parágrafo único. São atribuições do GC:
I.
Atestar os documentos fiscais concernentes à contratação;
II.
Cobrar da contratada a assinatura e o retorno dos instrumentos contratuais e
aditivos;
II. Verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas
dotações orçamentárias;
III. Verificar a necessidade e/ou a possibilidade de renovação ou prorrogação do
contrato e consultar a contratada quanto ao seu interesse nessa renovação ou
prorrogação, quando for o caso;
IV. Avaliar a qualidade dos serviços prestados e a necessidade de sua manutenção,
para fins de prorrogação contratual;
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V. Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato ou ata, a
liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando for o caso;
VI. Aplicar as sanções por descumprimento de cláusulas e obrigações contratuais,
nos termos de IN específica;
VII. Informar ao Setor de Compras qualquer ocorrência durante a vigência do
contrato, ainda que não seja objeto de processo administrativo de sanções, para
registro no cadastro de fornecedores, de acordo com IN específica.
VIII. Dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato ou ata;
IX. Observar todas as atividades do FC nos contratos de prestação de serviços
continuados que envolverem locação de pessoal, conforme disposto no Anexo desta
IN.
Art. 11 O FC deverá registrar todas as ocorrências verificadas, conforme modelo de
minuta para registro de ocorrências, anexo a esta IN, sendo que se as medidas
extrapolarem suas competências serão comunicadas ao GC em tempo hábil para a
adoção dos procedimentos adequados.
Parágrafo único. São responsabilidades do FC:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução concreta do objeto do contrato ou ata sob sua
responsabilidade, verificando o cumprimento das regras editalícias seus anexos,
emitindo os respectivos relatórios, se for o caso;
II. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela
contratada, quanto à pontualidade, prazos, qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados e obras executadas;
III. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato ou ata não seja ultrapassado;
IV. Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e
os valores empenhados e já pagos, em especial quanto aos contratos executados
por demanda, a exemplo de passagens aéreas, eventos etc.;
V. Acompanhar o saldo dos contratos, de modo a solicitar eventuais aditivos ou
contratações que se fizerem necessárias;
VI. Controlar o prazo de vigência do contrato;
VII. Sugerir a celebração de aditivos ou a rescisão do contrato, quando necessário;
VIII. Informar ao GC, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes do término da
vigência do contrato, a necessidade de realização de novo Processo de Compra PC, na hipótese de rescisões e na impossibilidade de não prorrogação ou
renovação, se for o caso;
IX. Comunicar formalmente ao GC as irregularidades cometidas passíveis de
aplicação das sanções previstas em edital, bem como qualquer ocorrência relevante
no curso da vigência do contrato ou ata;
X. Efetuar os registros destinados à fiscalização do objeto do contrato, devendo,
para tanto, elaborar uma ficha técnica do contrato para controle, conforme modelo
anexo a esta IN;
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XI. Encaminhar ao GC eventuais pedidos de modificações no cronograma físicofinanceiro, substituições de materiais e equipamentos etc., formulados pela
contratada;
XII. Verificar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou, quando
permitida, atentar para seus limites e condições;
XIII. Receber as notas fiscais, juntamente com as certidões negativas de débitos,
referentes à prestações de serviços e/ou aquisições, confrontar os preços e
quantidades constantes com os estabelecidos no contrato ou ata;
XIV. Identificar eventual glosa das faturas, se for o caso;
XV. Acompanhar o cumprimento, pelos prestadores de serviços, de todas as suas
obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao respectivo
contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios da quitação dessas
obrigações, com o intuito de se resguardar de eventuais condenações judiciais por
responsabilização subsidiária, quando a prestação de serviços contratada envolver
cessão de mão de obra;
XVI. Fiscalizar a contratada quanto ao correto apontamento das horas trabalhadas,
regular e tempestivo pagamento salarial dos empregados, correto cálculo e
pagamento de todos adicionais salariais e cumprimento das demais obrigações
trabalhistas devidas para cada categoria profissional;
XVII. Manter entendimentos com os responsáveis pelas áreas, quando o objeto do
contrato for manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, com vistas ao
controle de:
a) Peças substituídas, com identificação do equipamento, para fins de garantia;
b) Periodicidade da manutenção;
c) Inclusões e exclusões de equipamentos, atentando para o limite do §1°, art. 65 da
Lei n° 8.666/93;
XVIII. Atestar na nota fiscal a efetiva entrega de materiais ou da satisfatória
prestação de serviços, quando não realizado pelo Setor de Almoxarifado;
XIX. Encaminhar as notas fiscais, as CND's e o relatório de prestação de serviços
para a unidade competente para pagamento;
XX. Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento
ético, probo e cortês;
XXI. Formalizar todas as reuniões e entendimentos com a contratada ou seu
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações
bilaterais;
XXII. Providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para
aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;
XXIII. Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a
ocorrer ao longo da execução contratual;
XXIV. Avaliar constantemente a execução contratual, propondo, sempre que
cabíveis, pesquisa de mercado, cotações de preços e medidas que visem reduzir
gastos e racionalizar os serviços;
XXV. Manter, sob sua guarda, cópia dos contratos, atas, termos, relatórios, aditivos,
cópias de notas fiscais, de pagamentos e todos os demais documentos pertinentes
ao contrato sob sua responsabilidade, arquivados em pasta própria, prestando os
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esclarecimentos sobre o contrato ou instrumento equivalente, sempre que solicitado
pelo GC.
§1º O FC deverá manter cópia física ou eletrônica dos seguintes documentos:
I. Contrato ou ata de registro de preços;
II. TR;
III. Aditivos, se for o caso;
IV. Correspondências físicas e eletrônicas trocadas com a contratada;
V. OC;
VI. Demais documentos que entender necessário.
§2º É imprescindível que o FC se certifique sempre da existência de:
I. Assinatura do contrato/Ata;
II. Publicação do extrato do contrato/Ata;
III. Prévia emissão da nota de empenho;
IV. Menção de seu nome no contrato/Ata sob seus cuidados ou no TR que originou a
contratação;
V. Verificação das exigências contratuais e legais para início da execução do objeto,
tais como a correta prestação de garantia;
VI. Relação do pessoal que irá executar o serviço e a respectiva comprovação da
regularidade da documentação apresentada, bem como da qualificação exigida no
Edital, proposta ofertada e contrato assinado;
VII. Relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários à execução
contratual;
VIII. Documento (livro, arquivo eletrônico, pasta/ processo, caderno, folhas, diário de
obras) apropriado para Registro das Ocorrências durante a execução do contrato,
como, por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e
encerramento e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes.
§3º No caso da ausência do FC por motivo de gozo de férias, licenças e/ou outros
benefícios/direitos, deverá ser designado substituto por portaria, indicando o prazo
da substituição.
§4º As ações e registros do FC não se restringem às exigências contidas nesta IN
ou em outras pertinentes, devendo relacionar em registro próprio todas as
ocorrências encontradas na execução do contrato, sempre que for necessário, de
acordo com os modelos constantes desta IN.
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CAPÍTULO IV- DOS CONTRATOS COMUNS A DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Art. 12 Na hipótese de contratos ou atas que atendam ao interesse de diversas
Secretarias, cada uma delas designará seu respectivo FC no TR, cabendo a gestão
do contrato à Secretaria que tiver maior quantidade de itens ou serviços , cujo titular
será necessariamente o GC ou quem este indicar.
§1º As decisões sobre alterações e prorrogações/renovações dos contratos serão
tomadas após consulta por e-mail ou reunião específica para tal finalidade, com
fixação de prazo para manifestação de cada uma das secretarias envolvidas,
mediante lavratura de ata, se for o caso, cabendo à Secretaria de Administração
tomar as devidas providências para as alterações deliberadas.
§2º Na ausência de manifestação das Secretarias envolvidas, a decisão referente ao
contrato/ata caberá ao GC.
CAPÍTULO V- DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 13 A execução dos contratos, empenhos, instrumentos equivalentes ou atas de
registros de preços observará o prescrito nos arts. 26 a 29 da IN CGM n. 001/2020 e
ao seguinte:
1. A contratada só poderá iniciar a prestação de serviços/entregas após o
recebimento da OC ou de cópia da nota de empenho.
2. Os serviços prestados serão comprovados através de relatórios emitidos pela
contratada e devidamente aprovados pelo FC acompanhados, se for o caso, de
medições, anexos fotográficos, documentos, laudos ou através de produtos e outros
instrumentos que se fizerem necessários, aptos a comprovarem a efetiva prestação
de serviços.
2.1. Constatado que o serviço foi prestado de acordo com o disposto no TR, o FC
atestará o cumprimento satisfatório na nota fiscal, mediante aposição de carimbo
próprio.
2.2. Os fornecimentos/aquisições serão comprovados através de aposição de
carimbo previsto no item anterior, pelo Setor de Almoxarifado ou pelo FC.
3. Eventuais reuniões realizadas com a contratada deverão ser documentadas por
atas de reunião, elaboradas pelo FC e deverão conter, no mínimo, os seguintes
elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisões;
responsáveis pelas providências a serem tomadas; prazos; outros dados e
informações que se mostrarem relevantes.
4. Constatada a desconformidade do fornecimento ou do serviço prestado com o
disposto na proposta e no TR, mesmo após o recebimento definitivo, deverá o
responsável pelo respectivo Almoxarifado ou o FC, no prazo de até 02 (dois) dias
úteis, contados da data da constatação da desconformidade, notificar
preliminarmente a contratada para que este proceda às alterações que se fizerem
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necessárias no prazo previsto contratualmente, ou, na hipótese de omissão
contratual, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da notificação, conforme
disposto em IN específica.
4.1. Na hipótese de atendimento satisfatório da correção dos serviços/entregas, o
FC carimbará a nota fiscal, atestando o adequado cumprimento do objeto contratual.
4.2. Na hipótese de não atendimento da correção ou não ocorrendo a prestação dos
serviços/entregas nos prazos estabelecidos no contrato/ata e de acordo com o
respectivo cronograma físico-financeiro, por culpa exclusiva da contratada, serão
tomadas as providências previstas em IN específica
CAPÍTULO VI - DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS
Art. 14 A duração dos contratos administrativos deve ficar adstrita à vigência dos
créditos orçamentários respectivos, ou seja, restrita ao exercício financeiro, que
coincide com o ano civil.
§1º Todos os contratos terão o prazo de vigência computado a partir da data de
assinatura do contrato.
§2º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização do
respectivo ordenador de despesas, a duração do contrato poderá ser prorrogada,
observadas as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 8.666/93.
§3º A vigência do contrato decorrente de Sistema de Registro de Preços é regida
pelo art. 57 da Lei nº 8.666/93, não se confundindo com a vigência da sua respectiva
ata, que é de no máximo 12 (doze) meses, improrrogáveis.
§4º Os contratos decorrentes de Ata de Registro de Preços devem ser celebrados
durante o prazo de vigência da Ata, observado o respectivo saldo remanescente.
CAPÍTULO VII- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Seção I- Disposições Gerais
Art. 15 Os contratos administrativos podem ser alterados, por decisão unilateral da
Administração ou por acordo entre as partes, mediante a celebração de Termo
Aditivo – TA, conforme previsão contida no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
§1º O Setor de Contratos deve ter o controle cronológico da numeração sequencial
dos Termos Aditivos para se ter o registro da quantidade de alterações realizadas
em cada exercício.
§2º Deverá ser indicada em destaque a seguinte nomenclatura no Termo Aditivo:
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº XX/20XX”, “Segundo Termo Aditivo ao
Contrato nº XX/20XX” ou “Primeiro Termo de Apostilamento”, e assim por diante.
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Art. 16 As alterações contratuais quantitativas e qualitativas estão sujeitas aos
limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que não
poderão ser excedidos, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes.
Parágrafo único. Na hipótese de aditivo para supressão de itens ou de valores, não
se aplicam os itens 03, 04, 05, 06, 08 e 09 do check list – Anexo a esta IN.
Art. 17 A variação do valor contratual para fazer face a compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, bem como retificações de erros formais não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
Parágrafo único. O Termo de Apostilamento, por não se tratar de alteração do
contrato, não demanda publicação.
Seção II- Dos procedimentos gerais para a celebração de termos aditivos
Art. 18 As solicitações de alteração contratual serão encaminhadas pela Secretaria
interessada para o Setor de Contratos e serão instruídas, no que couber, com os
seguintes documentos, a serem providenciados pela própria Secretaria:
I. Pedido do Termo Aditivo devidamente justificado pela secretaria interessada, com
a respectiva comprovação documental do fato que ensejar a alteração contratual,
conforme modelo anexo a esta IN;
II. Nos casos de acréscimo ou supressão quantitativa do objeto, planilha
demonstrativa das novas quantidades e do novo valor contratual;
III. Avaliação do GC, manifestando-se sobre a qualidade dos serviços prestados e o
cumprimento das obrigações contratuais pela contratada, na hipótese de renovação
contratual, conforme modelo anexo a esta IN;
IV. Pesquisa de mercado, nos termos da IN CGM n. 001/2020, na hipótese de
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou repactuação, alteração qualitativa,
quando cabível ou renovação do contrato, a ser solicitada junto ao Setor de
Compras;
V. Declaração de existência de disponibilidade financeira e orçamentária que
suporte a celebração do TA e necessária reserva da respectiva dotação, conforme
modelo constante da IN CGM n. 001/2020;
VI. Expressa declaração de concordância da contratada de manutenção dos valores
inicialmente contratados, na hipótese de prorrogação ou renovação contratual,
quando não houver reajuste;
VII. Documentação que comprove a manutenção das condições habilitatórias da
contratada (certidões negativas etc.), devidamente atualizada, na hipótese de
renovação ou prorrogação contratual, conforme as exigências editalícias ou do TR;
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VIII. Solicitação da contratada, se for o caso, a ser protocolizada diretamente na
Secretaria interessada ou no protocolo geral;
IX. Documento gerado via sistema informatizado da Prefeitura Municipal, informando
o saldo do contrato, se for o caso.
§1º Na hipótese de pedidos de TA’s que visem atender a mais de uma Secretaria, o
pedido de termo aditivo deverá vir assinado pelos titulares de todas as Secretarias
interessadas.
§2º Na hipótese de pedidos de TA’s que envolvam dotações orçamentárias distintas,
da mesma Secretaria ou não, deverá constar expressamente do pedido o valor a ser
acrescido ou diminuído de cada uma das diversas dotações orçamentárias
correspondentes.
§3º O documento previsto no inciso V deste artigo só será necessário quando o
pedido de aditivo envolver acréscimo de valores, reajuste e renovação contratual,
não sendo aplicável também ao aditivo de ata de registro de preços decorrente de
reequilíbrio econômico-financeiro.
Art. 19 Qualquer solicitação de aditamento deverá ser feita no prazo de até 30
(trinta) dias antes do término da vigência contratual.
§1º. O Setor de Contratos elaborará o TA, considerando a sua vigência a partir do
primeiro dia posterior ao vencimento do instrumento original.
§2º A partir de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência dos contratos ou das
atas de registro de preços, fica vedada a emissão de ordem de compras ou de
serviços, ficando o sistema informatizado do Município inabilitado para essas
funcionalidades.
§3º Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Administração autorizar a emissão
de ordem de compras ou de serviços nos últimos 60 dias de vigência do respectivo
contrato ou ata de registro de preços, nas seguintes hipóteses:
I- Em casos excepcionais, decorrente de fato superveniente ocorrido durante o prazo
previsto no parágrafo anterior, devidamente demonstrado e justificado pela
Secretaria interessada;
II- Quando a Secretaria interessada formalizar expressamente para a Secretaria
Municipal de Administração, com cópia para o Setor de Contratos, manifestação
afirmando a falta de interesse ou de necessidade de formalizar TA no referido
contrato ou ata de registro de preços.
Art. 20. A ordem da elaboração de TA observará a ordem cronológica de
recebimento dos pedidos de termo aditivo.
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Art. 21 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
Art. 22 O Setor de Contratos receberá os pedidos de termo aditivo e fará a
conferência no prazo de até 02 (dois) dias úteis, verificando o atendimento aos
requisitos constantes desta IN, notadamente os documentos listados no art. 18 e
tomará as seguintes providências:
1. Verificado o desatendimento aos requisitos constantes desta IN ou qualquer
omissão que possa comprometer a adequada análise da solicitação de aditamento,
o Setor de Contratos devolverá a solicitação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após o término do prazo de conferência, para que a Secretaria proceda às
adequações necessárias.
2. A devolução será acompanhada de Termo de Devolução com a informação das
inconsistências verificadas, bem como a ausência de elementos ou documentos
essenciais para a adequada análise do pedido, de acordo com modelo constante da
IN CGM n. 001/2020.
3. Após a realização das adequações necessárias na solicitação de aditamento, o
Setor de Contratos solicitará o respectivo PC junto ao Setor de Licitações e o
encaminhará, juntamente com o respectivo pedido de termo aditivo, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, para a Procuradoria Geral do Município para análise e
parecer, a ser proferido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
3.1. Na hipótese de Prorrogação/Renovação Contratual ou pedido de aditivo para
promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Secretaria demandante
deverá instruir o pedido com a comprovação da vantajosidade, mediante pesquisa
de mercado a ser realizada segundo as regras contidas na IN CGM n. 001/2020.
3.2. Se o parecer jurídico entender pela impossibilidade de celebração de termo
aditivo, independente da hipótese, a Procuradoria Geral do Município elaborará o
parecer no prazo previsto nesta IN e devolverá o pedido de termo aditivo à
Secretaria interessada.
4. O Setor de Contratos elaborará o TA no prazo de até 03 (três) dias úteis, após
recebimento do pedido de termo aditivo e convocará a contratada para assinatura do
TA, de acordo com o modelo constante do Anexo da IN CGM n. 001/2020, seguindo
o seguinte procedimento e lembrando de juntar ao pedido de termo aditivo a
comprovação da respectiva convocação:
4.1. A convocação para assinatura do TA ocorrerá pessoalmente, via protocolo
físico, por correios ou por e-mail, com protocolo eletrônico, tendo a contratada o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, para
atender
à
convocação,
prorrogável
por
igual
período,
caso
autorizado pela Secretaria interessada.
4.2. O Setor de Contratos informará à Secretaria interessada por e-mail o não
comparecimento
para
fins
de
assinatura
do
TA,
para
que
a
Secretaria
se
manifeste
expressamente
sobre
a
possibilidade
de
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prorrogação do prazo de comparecimento ou sobre a tomada de providências
previstas no item 5, abaixo.
4.3. Na hipótese de envio de minuta de TA via correios ou
e-mail, caberá à contratada devolver todas as vias assinadas, sendo que
o Setor de Contratos enviará uma cópia do contrato em formato pdf.
(portabledocumentformat)
para
a
contratada, logo
após
colher
as
assinaturas
do
Prefeito.
4.4. O Prefeito Municipal terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
assinar
as
vias
originais
do
TA.
5. A não assinatura ou retirada do TA, nas hipóteses de alteração unilateral do
contrato, pelo fornecedor/prestador de serviços no prazo assinalado implicará na
rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
cabíveis, bem como, se for cabível, a critério do GC, na convocação sucessiva, após
a rescisão contratual, dos demais fornecedores ou prestadores de
serviços, segundo a ordem de classificação das propostas, para dar continuidade à
execução do contrato.
Art.23. Após a assinatura do TA, o Setor de Contratos providenciará a publicação do
respectivo extrato na imprensa oficial do Município, nos termos do art. 61, parágrafo
único da Lei n. 8.666/93, bem como no site da Prefeitura Municipal, no prazo de até
02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do TA assinado, prevalecendo esta
regra sobre o disposto no art. 24 e parágrafo único da IN CGM n. 001/2020.
Art. 24. Após a publicação a que se refere o caput, o Setor de Contratos enviará
cópia do TA para o Setor de Compras, para a Secretaria interessada e para o
respectivo Setor de Almoxarifado, se for o caso, arquivando no PC a via original do
TA e a publicação e, logo após, devolverá o PC para o Setor de Licitações para
arquivo.
Art. 25. O Setor de Compras emitirá o Pedido de Compras global referente ao TA e
o enviará para a Secretaria Municipal de Fazenda, para fins de verificação da efetiva
disponibilidade financeira e orçamentária, realizando a reserva orçamentária, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis.
§1º. Após realizada a reserva prévia, o Setor de Compras verificará no sistema a
liberação da Secretaria de Fazenda e emitirá a respectiva OC, no prazo de até 02
(dois) dias úteis, encaminhará a via da Secretaria interessada por e-mail, imprimirá
duas vias, providenciará a assinatura do respectivo Secretário na OC encaminhará
cópia escaneada para a Secretaria de Fazenda outra para o Setor de Licitação, para
ser arquivada no PC e arquivará a outra via no Setor de Compras.
§2º. A partir do recebimento da OC devidamente assinada pelo Secretário
competente, a Secretaria de Fazenda realizará o empenho prévio, encaminhando
por e-mail uma via para a Secretaria interessada e outra para o Setor de Licitação,
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para ser arquivada no PC.
Art. 26. A emissão da nota de empenho significa autorização para o início da
execução do TA.
Seção III- Dos procedimentos específicos aplicáveis a aditivos decorrentes da
prorrogação/renovação do Contrato
Art. 27 As prorrogações/renovações dos contratos devem observar o limite da
modalidade de licitação inicialmente adotada, de modo que o valor global da
contratação (contrato e aditivo) não poderá exceder o valor limite da licitação, sob
pena de caracterizar-se fracionamento de despesa, contrariando o disposto no art.
23, §§ 1º, 2º e 5º da Lei Nº 8.666/93.
Art. 28 Os contratos somente poderão ser prorrogados ou renovados caso não
tenha havido interrupção do prazo de vigência, ainda que a interrupção tenha
ocorrido por apenas um dia.
Art. 29 Para toda e qualquer prorrogação de prazo contratual deve-se observar,
além do disposto nos arts. 18 a 22 desta IN, também os seguintes pressupostos:
I. Existência de previsão para prorrogação no edital ou no contrato;
II. Objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação;
III. Interesse da Administração e do contratado declarados expressamente.

Art. 30 O reajuste contratual, decorrente das variações inflacionárias, poderá ser
concedido após o transcurso do período de 12 (doze) meses, contados a partir da
B - Calc uladora do c idadão
26 /03 /2021 15:25
data da celebração do contrato.

ício

§ 1º. O reajuste contratual levará em consideração o índice previsto no
contrato,
Acesso
público
Calculadora do cidadão
sendo que na hipótese de ausência desta previsão, será utilizado o IPCA/IBGE,
26/03/2021 - que
15:24
pode
ser
consultado
no
site
[CALFW0301]
Calculadora do cidadão
Correção de valores
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?meth
od=exibirFormCorrecaoValores,
Correçãopreenchendo
de valores os seguintes campos:
Índices de preços

TR

Poupança

Selic

CDI

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Correção de valor por índices de preços
Selecione o índice para a correção

IPCA- E (IBGE) - a partir de 01/1992

* Data inicial (MM/AAAA)
(Inclui a taxa do mês inicial)

* Data final (MM/AAAA)
Valor a ser corrigido
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§ 2º. Os campos previstos acima, para fins de obtenção do índice de reajuste, serão
preenchidos da seguinte forma:
I-

Data Inicial: data da celebração do contrato

II-

Data fina: data do pedido de protocolo do reajuste.

§ 3º. O índice de reajuste obtido a partir do cálculo feito no link previsto no § 1º
será informado no formulário “Pedido do Termo Aditivo”, constante no anexo
desta IN.
Art. 31 Para os contratos de serviços contínuos que envolvam contratação de mãode-obra o valor do contrato poderá ser reajustado com periodicidade anual,
observadas as seguintes disposições:
I. Os preços relativos aos custos com mão de obra (remuneração, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários), serão reajustados no mesmo período e percentuais
fixados nos acordos ou convenção coletiva de trabalho.
II. Para compensar os efeitos inflacionários, decorridos 12 (doze) meses, contados a
partir da data da celebração do contrato, os preços relacionados aos custos não
contemplados nos acordos e convenções coletivas de trabalho, poderão ser
reajustados de acordo com a variação do IPCA/IBGE.
Seção IV- Dos aditivos decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato
Art. 32 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para fazer jus à variação de
custos decorrente do mercado somente será deferido pela Secretaria responsável
pela gestão de contratos mediante a comprovação, pela contratada, do aumento dos
custos, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II. As particularidades do contrato em vigência;
III. Planilha de custos da época da formulação da proposta e nova planilha com a
variação dos custos apresentada;
IV. Notas fiscais da época da formulação da proposta e nota fiscal contemporânea
ao pedido de reequilíbrio de preços, comprovando o alegado aumento;
IV. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes; e
V. Outros documentos ou elementos que a Administração Municipal julgar relevantes
para a análise do pedido.
Parágrafo único. O aumento dos custos, por si só, não é suficiente para
caracterizar o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo
necessário que o evento se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 65, II,
“d”da Lei Federal n. 8.666/93, a saber:
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I.

na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado;
II. na hipótese de força maior;
III. na hipótese de caso fortuito;
IV. na ocorrência de fato do príncipe.
Art. 33 A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, motivada por
mercados suscetíveis a variações climáticas, entressafra, alta de matéria prima, etc.,
(fatores sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já
considerados na elaboração do preço proposto.
Art. 34 A contratada deverá formular requerimento, a ser devidamente protocolizado
no Setor de Protocolo ou enviado para o e-mail do respectivo FC, comprovando a
ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com os
seguintes dados:
I. Identificação completa da contratada, número do processo licitatório e/ou processo
de dispensa ou inexigibilidade, e número do contrato/ata;
II. Justificativa fundamentada do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato;
III. Documentação comprobatória do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos deste artigo.
§1º Para a recomposição dos preços, a contratada deverá comprovar a variação dos
custos por meio de documentos, tais como:
I.

lista de preço de fabricantes;

II. notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias,
de produtos, alusivas à época da elaboração da proposta e ao momento do pedido
de reequilíbrio;
III. reportagens extraídas de páginas eletrônicas da Internet, confiáveis e que
corroborem a ocorrência extraordinária na economia que justifique o pleito.
§2º Da nota fiscal indicada no parágrafo anterior deverá constar a mesma marca do
produto indicada na proposta comercial da licitação, dispensa ou inexigibilidade.
§3º Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos
comparativas, entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de
reequilíbrio, evidenciando a repercussão do aumento de preços ocorrido no valor
total pactuado.
§4º Em se tratando de obras e serviços de engenharia, cuja planilha foi elaborada a
partir de sistemas referenciais de custos unitários diretos, sem prejuízo do disposto
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nos arts. 32 e 34, a análise do requerimento deverá ser feita pela Secretaria
Municipal de Obras, devendo a requerente utilizar, em seu pleito, a metodologia
prevista na “Norma Técnica para Avaliação do Desequilíbrio Econômico-Financeiro
de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia” – IBAPE 003 – Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia e suas alterações posteriores.
§5º Para fins de aceitação do reequilíbrio econômico-financeiro, em se tratando de
obras e serviços de engenharia, será considerado o grau de impacto econômicofinanceiro DEF – Grau 4 (alta gravidade econômico-financeira), bem como o grau de
fundamentação III entre 90 e 100, conforme Tabelas 03 e 04 abaixo:
Grau

Tipo de Impacto
Tipo de Impacto

Intervalo de Comparação
Intervalo de Comparação

DEF-Grau 1
DEF-Grau 1

Baixo impacto econômico-financeiro
Baixo impacto econômico-financeiro

(DEF / B cenário 1) <30%
(DEF / B cenário 1) <30%

DEF-Grau 2
DEF-Grau 2

Médio impacto econômico-financeiro
Médio impacto econômico-financeiro

30≤ (
DEF/
Bc
e
nár
i
o1
)<60%
30≤ (
DEF/
B ce
nário1
)<60%

DEF-Grau 3
DEF-Grau 3

Alto impacto econômico-financeiro
Alto impacto econômico-financeiro

DEF-Grau 4
DEF-Grau 4

Alta gravidade econômico-financeira
Alta gravidade econômico-financeira

60≤ (
DEF/
Bc
e
nár
i
o1
)<100%
60≤ (
DEF/
B ce
nário1
)<100%
(DEF / B cenário 1) ≤1
0
0%
(DEF / B cenário 1) ≤1
0
0%

Grau

Tabela 3 Grau de impacto econômico-financeiro sobre o contrato analisado
Tabela 3 Grau de impacto econômico-financeiro sobre o contrato analisado

Tabela 4 Grau de fundamentação da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de execução de obras

Tabela 4 Grau de fundamentação da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de execução de obras
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Art. 35. O requerimento de reequilíbrio financeiro será encaminhado pelo FC ao
Setor de Compras, para realização de cotação de preços conforme orientações
contidas na IN CGM n. 001/2020 prazo de 10 (dez) dias úteis.
§1º Finalizada a cotação de preços, o Setor de Compras a encaminhará, juntamente
com o requerimento para a Controladoria Geral do Município – CGM, exceto quando
se tratar de requerimentos cujo contrato tenha como objeto obras e serviços de
engenharia cuja planilha foi elaborada a partir de sistemas referenciais de custos
unitários diretos, quando o parecer da CGM é dispensado cabendo apenas a análise
e parecer do gestor da Secretaria Municipal de Obras.
§2º. Quando o requerimento não trouxer elementos suficientes à comprovação do
desequilíbrio alegado, fica facultado à CGM solicitar por escrito ao respectivo FC a
complementação de documentos.
Art. 36. Após a cotação de preços e havendo documentos suficientes, a CGM
proferirá parecer no prazo de 07 (sete) dias úteis e o encaminhará ao GC, para
decisão sobre o pedido formulado, no prazo de até 02 (dois) dias úteis e parecer
jurídico no prazo de (5) dias úteis sobre o aditivo de reequilíbrio financeiro.
Parágrafo Único. Na hipótese de decisão reconhecendo o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, o GC seguirá o disposto nos arts. 18 e 22 e
seguintes, desta IN.
Art. 37. Independentemente de solicitação, o GC deverá convocar a contratada para
negociar a redução dos preços, mantendo o objeto cotado, na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços dos
produtos ou serviços no mercado.
Parágrafo Único. Não será aprovado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro
dos contratos se não atendidas todas as disposições desta IN.
Art. 38. A decisão sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deve ser feita
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da entrega de toda a
documentação prevista nesta IN.
Parágrafo Único. É vedado à contratada interromper o fornecimento/prestação de
serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de reequilíbrio de preços, estando
neste caso sujeita às penalidades previstas em contrato ou no edital, sendo-lhe
assegurado o recebimento retroativo da diferença de valores a que a contratada fizer
jus, em decorrência do deferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.
Art. 39. Caso seja reconhecido o direito da contratada ao reequilíbrio econômicofinanceiro este terá seus efeitos reconhecidos a partir da data de realização do
protocolo do pedido ou do recebimento efetivo do e-mail com o requerimento.
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Parágrafo único. Os valores retroativos devidos à contratada a título de reequilíbrio
econômico-financeiro, serão objeto de emissão de novo documento fiscal, por parte
da contratada.
Art. 40. Aplicam-se as regras desta Seção às atas de registro de preços, no que
couber.
CAPÍTULO VII- DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DOS
PRODUTOS/MATERIAIS E SERVIÇOS CONTRATADOS
Art. 41 No prazo contratualmente previsto, a contratada emitirá a sua nota fiscal,
acompanhada dos seguintes documentos, no que couber:
I. Relatório de medição, na hipótese de obras e serviços de engenharia e outros
serviços em que for necessária a realização de medição ou outras formas de
comprovação do cumprimento do objeto do contrato;
II. Documentação comprobatória da manutenção do cumprimento dos requisitos
fiscais e trabalhistas, ou manifestação do FC, atestando a regularidade fiscal e
trabalhista da contratada;
III. Comprovação do pagamento da remuneração, das contribuições sociais e do
cumprimento das demais obrigações trabalhistas, correspondentes ao mês da última
nota fiscal paga pela Administração, compatível com os empregados vinculados à
execução contratual, nominalmente identificados, quando se tratar de mão-de-obra
diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços
continuados;
IV. Outros documentos previstos no contrato ou exigidos pela Secretaria
responsável pela gestão do contrato, como condição para a realização do
pagamento.
Parágrafo único O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
Art. 42 Após o recebimento definitivo dos produtos/serviços o FC ou o titular do
Setor de Almoxarifado atestará tal condição na nota fiscal, mediante aposição de
carimbo próprio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da
mesma, bem como conferirá, no mesmo prazo, a juntada de todos os documentos
necessários à realização do pagamento, nos termos do art. 41, atestando tal
condição mediante carimbo próprio, aposto no verso da nota fiscal.
§1º Constatando a conformidade da nota fiscal e dos documentos que a
acompanham com o disposto no art. 41, o FC encaminhará a nota fiscal
devidamente atestada, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, demais
documentos e a respectiva OC para a Secretaria de Fazenda, que realizará a
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liquidação no sistema informatizado do Município e anexará a nota fiscal e demais
documentos à respectiva Nota de liquidação de empenho.
§2º Compete à Secretaria responsável pela gestão do contrato verificar, diariamente,
junto à Secretaria de Fazenda, a existência de Notas de liquidação de empenho
para fins de assinatura do ordenador de despesas.
§3º Fica proibida a realização de pagamentos sem a firma de todas as assinaturas
necessárias na nota de liquidação de empenho.
Art. 43 Caberá à Secretaria de Fazenda verificar se estão previstas todas as
condições previstas nesta IN para que se proceda ao pagamento da nota fiscal, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis após o seu recebimento.
§1º Se verificado o desatendimento ao disposto no artigo anterior ou qualquer
omissão que possa comprometer a adequada análise para fins de operacionalização
do pagamento, a Secretaria Municipal de Fazenda devolverá a pasta a nota fiscal e
demais documentos que a acompanham, para que a Secretaria responsável pela
gestão do contrato proceda às adequações necessárias.
§2º As notas fiscais e os documentos necessários à liquidação da despesa que
apresentarem incorreções serão devolvidos à Secretaria, acompanhados de ofício
especificando os elementos faltantes ou as inconsistências verificadas e o prazo
para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do
documento considerado válido.
Art. 44 Concluído o processo de liquidação da nota fiscal no sistema informatizado,
a Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da efetiva liquidação no sistema informatizado.
§1º Após o pagamento, a Secretaria de Municipal de Fazenda arquivará a nota fiscal
e a nota de liquidação de empenho com a comprovação do pagamento.
§2º Constitui crime de responsabilidade antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do Município, sem vantagem para o erário.
Art. 45 As despesas provenientes de contratos, aditivos, atas de registro de preços
e instrumentos congêneres serão pagas sempre conforme dispuser a cláusula
pertinente.
Parágrafo único. O pagamento será efetuado preferencialmente por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, segundo
dados bancários informados, no prazo previsto no contrato e desde que cumpridos
os demais requisitos previstos neste Capítulo.
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CAPÍTULO VIII- DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. O não cumprimento do disposto nesta IN ensejará a responsabilidade civil e
criminal, se for o caso, a quem houver dado causa ao descumprimento, sem prejuízo
da aplicação das medidas disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores do
Município de São José da Lapa e da ação para o ressarcimento de eventuais danos
e prejuízos causados aos cofres públicos municipais.
Art. 47. Os prazos previstos nesta IN contam-se de acordo com o disposto na Lei
Federal nº 8.666/93, ou seja, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia do seu
termo final.
Art. 48. Caberá à CGM expedir normas complementares a esta IN.
Art. 49. Aplicam-se aos procedimentos descritos nesta IN, no que couber, o disposto
nas seguintes Leis Federais, sem prejuízo do disposto em outras leis e
regulamentos, municipais, estaduais e federais correlatos: Lei Nº 8.666/93; Lei Nº
10.520/02; Lei Nº 12.232/10; Lei Nº 4.320/64; Lei Complementar Nº 101/00 - LRF;
Lei Nº 8.429/92 e Lei Orgânica do Município de São José da Lapa.
Art. 50. Esta IN entrará em vigor na data de sua publicação.
São José da Lapa, 28 de Março de 2022.

JUSSARA BATISTA ARAÚJO ALVES
Controladora Geral do Município

DIEGO ÁLVARO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020
MODELOS E INSTRUMENTOS PADRONIZADOS

I.TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS
II.OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS OU RETIRADA DE INSTRUMENTO EQUIVALENTE
III. CHECK LIST TERMO ADITIVO
IV. CHECK LIST POR TIPO DE TERMO ADITIVO
V-. MODELO DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO
VI. MODELO DE TERMO DE DEVOLUÇÃO DE TERMO ADITIVO
VII. MODELO DE PLANILHA DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS
VIII. MODELOS DE TERMOS ADITIVOS
IX. MODELO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
X.MINUTA DE PORTARIA PARA DESIGNAR O SUBSTITUTO DO FISCAL DO
CONTRATO
XI.MINUTAS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
XII.. MODELO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA FINS DE
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
XIII. ATIVIDADES DO FISCAL DE CONTRATO NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS QUE ENVOLVEREM ALOCAÇÃO
DE PESSOAL
XIV. MODELO DE DECISÃO SOBRE PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO/ATA
XV-MINUTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL;
XVI.MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO (DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE);
XVII. MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE);
XVIII. MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE);
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I - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS
C o n t r a t o / ATA

N° do Empenho:

Objeto
Cont rata

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto na IN CGM
n. 003/2020, que os materiais/produtos descritos no empenho acima identificado,
foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de
quantidade, especificações/descrição e qualidade, de acordo com os Critérios de
Aceitação previamente definidos pelo Contratante no Termo de Referência e outros
documentos correlatos.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes materiais/produtos ocorrerá em até
XX (XXXXX) dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências
quanto às especificações constantes do TR correspondente ao Contrato supracitado.

F I S C AL D O
C O N T R AT O / S E R V I D O R
AL M O X AR I FAD O

C O N T R ATAD A / F O R N E C E D O R

______________________
<Nome >
M a t r í c u l a : < M a t r. >

______________________
<Nome >
<Qualificação>

São José da Lapa, ________ de _____________________ de 20_____.
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II - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Ofício no XXX/20__.

São José da Lapa, ___ de _______________ de 20__.

À ....................................(razão social da empresa)
Prezados Senhores,
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, após a conclusão do PL n. xxx/20xx,(fazer
referência também ao número do processo licitatório, de dispensa ou inexigibilidade)que tem como objeto
xxxxxxxxxxxxxx, CONVOCA a empresa...................................., estabelecida à
..............................., na cidade de ......................., no Estado de ..........................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o no ..................., para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da presente convocação, cumprir as formalidades necessárias e celebrar o
CONTRATO (ou assinar ata de registro de preços).
Informa que caso o contrato (ou ata) não seja assinado no prazo informado nesta
convocação, a empresa perde o direito à contratação e ainda se sujeitará à aplicação de
multas e de outras sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n. 8.666/93, no art. 7º da Lei
Federal n. 10.520/2002 e no Edital. (Nota explicativa: caso a convocação ocorra após 60
dias, contados da data da apresentação, retirar este último parágrafo, já que a empresa não
é obrigada a cumprir sua proposta de preços, caso já se tenha passado mais de 60 dias de
sua apresentação)
Atenciosamente,

Setor de Contratos
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III - CHECK LIST DOS DOCUMENTOS PARA ADITIVO
DOCUMENTAÇÃO

SIM NÃO

Pedido do Termo Aditivo, devidamente justificado pela secretaria
interessada, com a respectiva comprovação documental do fato que
01 ensejar a alteração contratual, bem como a demonstração de
impossibilidade de conhecimento do mesmo na época da elaboração do
TR/PB ou da formalização do contrato.
02 Planilha demonstrativa das novas quantidades e do novo valor contratual
(nos casos de acréscimo ou supressão quantitativa do objeto)
Declaração do GC, manifestando-se sobre a qualidade dos serviços
03 prestados e o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada,
na hipótese de renovação contratual.
04

Pesquisa de mercado, na hipótese de reequilíbrio econômico financeiro do
contrato ou repactuação, alteração qualitativa ou renovação do contrato

05 Declaração de existência de disponibilidade financeira e orçamentária que
suportem a celebração do TA e respectiva reserva orçamentário.
Documentação que comprove a manutenção das condições habilitatórias
06 da contratada, devidamente atualizada, na hipótese de renovação ou
prorrogação contratual. (verificar de acordo com a cláusula específica do
edital – documentos de habilitação)
07

Documento gerado via sistema informando o saldo do contrato, se for o
caso.

08 Solicitação da Contratada, se for o caso.
Expressa declaração de concordância da contratada de manutenção dos
09 valores inicialmente contratados, na hipótese de prorrogação ou
renovação contratual, quando for o caso.
Parecer da CGM , decisão do CG e parecer jurídico na hipótese de
solicitação de aditamento em decorrência de Desequilíbrio EconômicoFinanceiro do Contrato.
11 Parecer jurídico sobre o TA
10

12 TA
13 Comprovante de publicação do TA (Print da página do site da Prefeitura)
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IV - CHECK LIST POR TIPO DE ADITIVO
ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
I. Solicitação do Termo Aditivo devidamente justificado pela secretaria interessada, com a respectiva
comprovação documental do fato, incluso a porcentagem e assinatura do gestor.
II. Nos casos de acréscimo ou supressão quantitativa do objeto, planilha demonstrativa das novas
quantidades e do novo valor contratual;
III. Declaração de existência de disponibilidade financeira e orçamentária (modelo constante da IN
CGM n. 001/2020).
IV. Documentação que comprove a manutenção das condições habilitatórias da contratada
(certidões negativas) - PESSOA FÍSICA: EXCETO FGTS -: Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Débitos
TrabalhistasV. Aceite da empresa.
VI. Parecer Jurídico

RENOVAÇÃO \ PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
I. Pedido do Termo Aditivo devidamente justificado pela secretaria interessada, com a respectiva
comprovação documental do fato.
II. Avaliação do GC, manifestando-se sobre a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das
obrigações contratuais pela contratada, na hipótese de renovação contratual, conforme modelo
anexo na IN 003-2020 pág 42.
III. Expressa declaração de concordância da contratada de manutenção dos valores inicialmente
contratados, na hipótese de prorrogação ou renovação contratual, quando não houver reajuste.
IV. Documentação que comprove a manutenção das condições habilitatórias da contratada
(certidões negativas) - PESSOA FÍSICA: EXCETO FGTS -: Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Débitos
Trabalhistas, verificar de acordo com a cláusula específica do edital – documentos de
habilitação
V. Declaração de disponibilidade orçamentaria e financeira e reserva orçamentária – exceto para
serviços prestados de forma contínua.
VI. Parecer Jurídico
VII. Pesquisa de Mercado

REAJUSTE CONTRATUAL
I. Solicitação da empresa justificando o pedido, contendo o Índice de reajuste previsto no edital ou
contrato do período a reajustar, por protocolo administrativo ou e-mail do fiscal do contrato.
II. Pedido do Termo Aditivo devidamente justificado pela secretaria interessada, com a respectiva
comprovação documental do fato:
III. Documentação que comprove a manutenção das condições habilitatórias da contratada
(certidões negativas) PESSOA FÍSICA: EXCETO FGTS: Federal, Estadual, Municipal, FGTS, e Débitos
Trabalhistas
IV. Declaração de existência de disponibilidade financeira e orçamentária (modelo constante da IN
CGM n. 001/2020).
V. Parecer do gestor.
VI. Parecer Jurídico
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
I. Protocolo administrativo da empresa justificando o pedido ou por e-mail do Fiscal do contrato.
II. Pedido do Termo Aditivo devidamente justificado pela secretaria interessada, com a respectiva
comprovação documental do fato:
* O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para fazer jus à variação de custos decorrente do
mercado somente será deferido pela Secretaria responsável pela gestão de contratos mediante a
comprovação, pela contratada, do aumento dos custos, considerando-se:
1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
2. As particularidades do contrato em vigência;
3. Planilha de custos da época da formulação da proposta e nova planilha com a variação dos custos
apresentada;
* Notas fiscais da época da formulação da proposta e nota fiscal contemporânea ao pedido de
reequilíbrio de preços, comprovando o alegado aumento;
* Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou
outros equivalentes; e
* Outros documentos ou elementos que a Administração Municipal julgar relevantes para a análise
do pedido.
III. Pesquisa de mercado, nos termos da IN CGM n. 001/2020, na hipótese de reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato ou repactuação, alteração qualitativa, quando cabível ou renovação do
contrato, a ser solicitada junto ao Setor de Compras;
IV. Declaração de existência de disponibilidade financeira e orçamentária (modelo constante da IN
CGM n. 001/2020)
V. Parecer do Controle Interno Municipal acerca de contratos e atas exceto de obras e serviços de
engenharia.
VI. Decisão do Gestor após parecer do Controle Interno Municipal.
VII. Parecer Jurídico.
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V - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Contrato n.º ......./20.....

Processo licitatório n°:

Objeto:
Contratada:
Fiscal do contrato
Valor do aditivo (se for o caso) : R$
Ficha orçamentária:
Fonte orçamentária:
Ao Setor de Contratos,
1. Solicito a elaboração de Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de acordo com a
seguinte hipótese: (assinalar a (s) hipótese (s) correspondente)
(

) Prorrogação de contrato, tendo em vista se tratar de projeto cujo produto está
contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual;

(

) Renovação de contratado por se tratar de
executados de forma contínua;

(

) Renovação de contrato referente a aluguel de equipamentos e/ou à utilização
de programas de informática;

(

) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

(

) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

(

) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;

(

) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

(

) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

(

) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais;

(

) Modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;
28
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(

) Acréscimo ou supressão quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei; (anexar a Planilha de Acréscimo ou Supressão de Quantitativos)

(

) Substituição da garantia de execução;

(

) Modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;

(

) Modificação da forma de pagamento;

(

) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato (juntar
documentação comprobatória, conforme previsto na IN CGM 003/2020);

(

) Reajuste do valor contratual, correspondente a XX% do valor do contrato, a partir
de XX/XX/20XX (data do protocolo do requerimento de reajuste), percentual
este obtido pela variação entre a data da celebração do contrato e a data do
pedido de reajuste, pelo índice XXXX (índice previsto em contrato. Caso
nenhum índice esteja previsto, utilizar o IPCA, conforme orientação constantes
no art. 30, IN CGM 003/2020)
(

) Outro ________________________________________________

2. O presente pedido se justifica tendo em vista que:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. A alteração pretendida é a seguinte:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Anexo a este requerimento encontra-se a comprovação documental da
justificativa acima citada, bem como a seguinte documentação necessária (nem
todos os documentos a seguir listados serão obrigatórios. Vai depender da alteração
que se pretende fazer. Serão necessários outros documentos, além dos aqui
mencionados, dependendo do tipo de alteração): declaração do GC, manifestandose sobre a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das obrigações
contratuais pela empresa; declaração de existência de disponibilidade financeira e
orçamentária que suportem a celebração do TA e indicação da dotação
orçamentária pertinente; pesquisa de preços; documentação que comprova a
manutenção das condições habilitatórias do contratado, devidamente atualizada e
solicitação da Contratada (se for o caso).
São José da Lapa, ___/_____/_______

________________________________
Secretário Municipal
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VI - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE TA

Devolvo, nesta oportunidade, a solicitação de Termo Aditivo em anexo, referente
ao Contrato/Ata n. XXX/20XX, Processo Licitatório n. XXX/20XX, tendo em vista a
ausência/insuficiência das seguintes informações:
1 ____________________________________________________
2_____________________________________________________
3 _____________________________________________________
4______________________________________________________ (listar o que
precisa ser acrescentado, corrigido ou informado no TR/RCS).

Informo que sem o atendimento das informações acima elencadas não será possível
elaborar o Termo Aditivo.
Solicitamos, assim, que sejam realizadas as adequações necessárias, a fim de que
este Setor possa atender a contento a Secretaria.
Por fim, esclarecemos que os prazos de que este setor dispõe para cumprir as suas
atribuições, conforme previsão contida na Instrução Normativa n.º 003/2020 da
Controladoria Geral do Município passarão a contar a partir do novo protocolo de
solicitação do Termo Aditivo, desde que complementada com as informações e/ou
documentos acima listados.
Atenciosamente,

São José da Lapa, ____ de ______________ de 20____.

_________________________________
Setor de Contratos
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VII - MODELO PLANILHA DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxx

Item

Especificação

(B)
(C)
(A)
Valor
Valor
Qtd.
Unitári Total
Contra
oCont Contra
to
rato
to

(D)
Qtd.
Acrésci
mo
(supress
ão)(XX,X
X%)

(E)
Valor
Acrésci
mo
(supress
ão) (B x
D)

Novo
Valor
Contratual
(C+E)

TOTAL
Nota Explicativa: Quando for necessário modificar o valor contratual em decorrência de
alteração quantitativa de seu objeto, observar os seguintes limites em relação ao valor
inicial atualizado do contrato:25% nos casos de acréscimos ou supressão de quantitativos
em obras, serviços ou compras;50% nos caso
s de acréscimos dos quantitativos em reforma de edifício ou de equipamento.

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
VIII - MODELOS DE ADITIVOS
Nota explicativa: De todos os modelos de aditivos podem ser retiradas algumas
cláusulas que são impertinentes ou inaplicáveis, conforme a hipótese que ensejar o
aditamento
MODELO TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS
Nota explicativa: O modelo deverá ser adaptado conforme o objeto do TA
(primeiro, segundo,---) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº xxxx/20xx,
PROCESSO LICITATÓRIO No XXXX/20XX QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA E xxxxxx.
I - CONTRATANTE: O Município de São José da Lapa, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede administrativa na xxxxxxxx, nº xxxx, São José da Lapa,
Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF n.º xxxxxxxx-xx, neste ato representado (a) pelo
(a) Secretário (a) Municipal de xxxxxxxx, o (a) senhor (a) xxxxxxxx, brasileiro (a), RG
nº xxxxxxxx, no uso das atribuições que lhe confere o artigo xx do Decreto Municipal
nº xxxxxxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx e,
II - CONTRATADA: xxxxxxxx, Empresa com sede na Rua xxxxxxxx, nº xxxx, Bairro:
xxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, Cidade xxxxxxxx, Estado xxxxxxxx, neste ato
representada pelo(a) senhor (a) xxxxxxxx, RG: xxxxxxxx.
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao
Contrato nº xxxxxxxx/20xxxx, referente a xxxxxxxx, nos termos das cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de quantitativo e
acréscimo/supressão de xx,xx % (xxxxxxxx por cento) ao valor total originário de
cada item, conforme a Cláusula xxxxxxxx do Contrato nº xxxxxxxx/20xx.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO (A) ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO)
Em decorrência do presente aditivo, ficam acrescidos/suprimidos os seguintes
quantitativos:
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxx

(A)
Item

Especificação

Qtd.
Contra
to

(B)
Valor Unit.
Contrato

(C)
Valor
Total
Contrato

(D)

(E)

Qtd.
Acréscimo
(supressão)
(XX,XX%)

Valor
Acréscimo
(supressão)
(B x D)

Novo
Valor
Contratual
(C+E)

TOTAL
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
O valor total deste Termo Aditivo é de R$ xxxxxxxx (xxxx), que corresponde ao
acréscimo/supressão de xx% (xxx por cento), de que trata a Cláusula Primeira do
presente Termo.
3.1. Em razão do acréscimo/supressão, o Contrato nº xxxxxxxx/20xx, cujo valor
global originário era de R$ xxxxxxxx (xxxx), passa a ser de R$ xxxxxxxx (xxxx).
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/20xx,
correrão à conta da dotação orçamentária: xxxxxxxx, Ficha xxxxxxxx.
CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente Termo Aditivo se fundamenta no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93,
na Cláusula xxxxx do Contrato originário de nº xxxx/20xx, bem como na justificativa
e documentação anexa.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município,
obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições,
as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou
modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do
Contrato xxxx/20xx.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO
ADITIVO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos
jurídicos e legais,.
São José da Lapa (MG), xx de xxxxxxxx de 20xx.
________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

_____________________________
Empresa
Contratada
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MODELO TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Nota explicativa: O modelo deverá ser adaptado conforme o objeto do TA.
PRIMEIRO OU SEGUNDO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº xxxx/20xx,
PROCESSO LICITATÓRIO No XXXX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA E xxxxxx.
I - CONTRATANTE O Município de São José da Lapa, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede administrativa na xxxxxxxx, nº xxxx, São José da Lapa,
Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF n.º xxxxxxxx-xx, neste ato representado (a) pelo
(a) Secretário (a) Municipal de xxxxxxxx, o (a) senhor (a) xxxxxxxx, brasileiro (a), RG
nº xxxxxxxx, no uso das atribuições que lhe confere o artigo xx do Decreto Municipal
nº xxxxxxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx e,
II - CONTRATADA: xxxxxxxx, Empresa com sede na Rua xxxxxxxx, nº xxxx, Bairro:
xxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, Cidade xxxxxxxx, Estado xxxxxxxx, neste ato
representada pelo(a) senhor (a) xxxxxxxx, RG: xxxxxxxx.
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao
Contrato nº xxxxxxxx/20xxxx, referente aos serviços de xxxxxxxx, nos termos das
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
a) A xxxxxxxx (primeira, segunda...) recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato nº xxxxxxxx/20xx, para adequação do preço contratual às
variações de preço(s) do(s) insumo(s) xxxxxxxxxxxx (gasolina, oléo diesel,
equipamentos, pneu etc.) decorrentes de xxxxxxxxxxxxx (ex: aumento autorizado
pela ANP, variação significativa dos valores de mercado etc.), no percentual de xx%
(xxxxxxxx por cento), nos termos do disposto em sua Cláusula xxxxxxxxxx e no art.
65, II, “d” da Lei Federal nº 8.666/1993.
a.1) O percentual de recomposição incidirá apenas sobre o(s) valor(es)
correspondente(s) ao(s) insumo(s) acima identificado(s).
CÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:
Em decorrência do reequilíbrio por este instrumento formalizado, os valores dos
XXXXXXXXXXX passam a serem os constantes da Tabela abaixo: (inserir tabela
com os novos valores)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO RETROATIVO (se for o caso):
a) Fica reconhecido o direito da CONTRATADA receber a diferença entre os valores
já pagos no período de xxxxxxxx/20xx a xxxxxxx e os valores fixados no presente
Termo Aditivo, em razão da data de solicitação do reajuste e/ou da recomposição.
b) O valor devido será pago no mês de xxxxxxxx/20xx, mediante Nota Fiscal, que
deverá conter expressa menção a este Termo Aditivo, não podendo a
CONTRATADA reclamar qualquer valor adicional, seja a que título for.
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c) O valor devido consta do Demonstrativo das Diferenças Devidas anexo ao
presente termo aditivo. (inserir como anexo demonstrativo das diferenças devidas à
contratada)
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/20xx,
correrão à conta da dotação orçamentária: xxxxxxxx, Ficha xxxxxxxx.
CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO INTEGRANTE DO TERMO ADITIVO:
Fazem parte integrante do presente Termo: XXXXXXXXXXX e o Demonstrativo das
Diferenças Devidas (se for o caso), todos devidamente datados e assinados, cujo
inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento, bem como a justificativa
constante do pedido de Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:
O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município,
obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA SÉTIMA– DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, as cláusulas e
condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas,
alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo, que fazem parte integrante e
inseparável do Contrato xxxx/20xx.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO
ADITIVO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos
jurídicos e legais, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São José da Lapa (MG), xx de xxxxxxxx de 20xx.
______________________________
PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________
Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
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MODELO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO/REAJUSTE
(o reajuste só será cabível no caso de contratos com duração superior a 12 meses)
Nota explicativa: O modelo deverá ser adaptado conforme o objeto do TA
(Primeiro, Segundo) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº xxxx/20xx,
PROCESSO LICITATÓRIO No XXXX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA E xxxxxx.
I - CONTRATANTE: O Município de São José da Lapa, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede administrativa na xxxxxxxx, nº xxxx, São José da Lapa,
Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF n.º xxxxxxxx-xx, neste ato representado (a) pelo
(a) Secretário (a) Municipal de xxxxxxxx, o (a) senhor (a) xxxxxxxx, brasileiro (a) e
RG nº xxxxxxxx, no uso das atribuições que lhe confere o artigo xx do Decreto
Municipal nº xxxxxxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx e,
II - CONTRATADA: xxxxxxxx, Empresa com sede na Rua xxxxxxxx, nº xxxx, Bairro:
xxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, Cidade xxxxxxxx, Estado xxxxxxxx, neste ato
representada pelo(a) senhor (a) xxxxxxxx, RG: xxxxxxxx.
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao
Contrato nº xxxxxxxx/20xxxx, referente a xxxxxxxx, nos termos das cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a xxxxxxxx (primeira,segunda...)
prorrogação da vigência do Contrato nº xxxxxxxx/20xx.
(No caso de reajuste substituir por esta cláusula)
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor do Contrato nº
xxxxxxxx/20xx, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA/IBGE, no percentual de xx,xx% (xxxxxxxx por cento), acumulado no período de
12 (doze) meses, nos termos do disposto em sua Cláusula xxxxxxxxxx e nos arts.
40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993. ( verificar índice de
reajuste previsto no edital ou contrato)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E VIGÊNCIA:
(No caso de reajuste excluir esta cláusula)
O prazo de vigência do Contrato é prorrogado por mais xxxx (xxxx) meses, contados
a partir de xxxx/xxxx/201xx, com vencimento em xxxx/xxxx/20xx, nos termos do
disposto em sua Cláusula xxxxxx e no art. 57, xxx (inciso), da Lei Federal Nº
8.666/93.
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2.1. Fica assegurado a CONTRATADA, se por algum dos motivos previstos em lei, a
execução do contato ultrapasse o período de 12 (doze) meses, contados a partir da
data limite para apresentação da proposta ou do último reajustamento contratual,
será permitido o reajuste do valor acordado este Termo Aditivo, com base no
INPC/IBGE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO:
O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
Contrato, pelo período de xxxx/xxxx/20xx a xxxx/xxxx/20xx, é de R$xxxxxxx (xxxx).
(No caso de reajuste substituir por esta cláusula):
Em decorrência do reajuste, por este instrumento formalizado, o valor total deste
Termo Aditivo é de R$xxxxxxxx (xxxxxxxx), que corresponde a um acréscimo de
R$xxxxxx (xxxxxxxx) no valor total do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/20xx,
correrão à conta da dotação orçamentária: xxxxxxxx, Ficha xxxxxxxx, que guarda
correlação com a inicialmente pactuada.
(Caso a vigência contratual exceda o ano civil, inserir este item)
4.1. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios
para atender as despesas de mesma natureza, cuja alocação será feita mediante
apostilamento das notas de empenho, tão logo iniciado o exercício financeiro, sob
pena de rescisão antecipada do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
(No caso de reajuste excluir esta cláusula)
O presente Termo Aditivo se fundamenta <inserir legislação pertinente>, na
Cláusula xxxxxxxx do Contrato originário de nº xxxx/20xx e na justificativa e
documentação anexadas ao pedido de termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:
O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município,
obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições,
as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou
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modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do
Contrato xxxx/20xx.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO
ADITIVO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos
jurídicos e legais, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São José da Lapa (MG), xx de xxxxxxxx de 20xx.

________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

________________________________
Empresa
Contratada
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MODELO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO
Nota explicativa: O modelo deverá ser adaptado conforme o objeto do TA
(Primeiro, Segundo) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº xxxx/20xx,
PROCESSO LICITATÓRIO No XXXX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA E xxxxxx.
I - CONTRATANTE: O Município de São José da Lapa, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede administrativa na xxxxxxxx, nº xxxx, São José da Lapa,
Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF n.º xxxxxxxx-xx, neste ato representado (a) pelo
(a) Secretário (a) Municipal de xxxxxxxx, o (a) senhor (a) xxxxxxxx, brasileiro (a) e
RG nº xxxxxxxx, no uso das atribuições que lhe confere o artigo xx do Decreto
Municipal nº xxxxxxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx e,
II - CONTRATADA: xxxxxxxx, Empresa com sede na Rua xxxxxxxx, nº xxxx, Bairro:
xxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, Cidade xxxxxxxx, Estado xxxxxxxx, neste ato
representada pelo(a) senhor (a) xxxxxxxx, RG: xxxxxxxx.
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao
Contrato nº xxxxxxxx/20xxxx, referente a xxxxxxxx, nos termos das cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a xxxxxxxx (primeira,segunda...)
prorrogação da vigência do Contrato nº xxxxxxxx/20xx.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do Contrato é prorrogado por mais xxxx (xxxx) meses, contados
a partir de xxxx/xxxx/201xx, com vencimento em xxxx/xxxx/20xx, nos termos do
disposto em sua Cláusula xxxxxx e no art. 57, xxx (inciso), da Lei Federal Nº
8.666/93.
2.1. Fica assegurado a CONTRATADA, se por algum dos motivos previstos em lei, a
execução do contato ultrapasse o período de 12 (doze) meses, contados a partir da
data limite para apresentação da proposta ou do último reajustamento contratual,
será permitido o reajuste do valor acordado neste Termo Aditivo, com base no
INPC/IBGE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO:
O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
Contrato, pelo período de xxxx/xxxx/20xx a xxxx/xxxx/20xx, é de R$xxxxxxx (xxxx).
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/20xx,
correrão à conta da dotação orçamentária: xxxxxxxx, Ficha xxxxxxxx.
(Caso a vigência contratual exceda o ano civil, inserir este item)
4.1. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios
para atender as despesas de mesma natureza, cuja alocação será feita mediante
apostilamento das notas de empenho, tão logo iniciado o exercício financeiro, sob
pena de rescisão antecipada do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
O presente Termo Aditivo se fundamenta <INSERIR LEGISLAÇÃO PERTINENTE>,
na Cláusula xxxxxxxx do Contrato originário de nº xxxx/20xx e na justificativa e
documentação anexadas ao pedido de termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:
O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município,
obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições,
as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou
modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do
Contrato xxxx/20xx.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO
ADITIVO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos
jurídicos e legais, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São José da Lapa (MG), xx de xxxxxxxx de 20xx.
________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________
Empresa
Contratada
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IX- MODELO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
(Usado pelo setor de contratos, sendo a solicitação da secretaria feita por meio
de oficio ou memorando)
(PRIMEIRO OU SEGUNDO.....)TERMO DE APOSTILAMENTO
REFERÊNCIA
I.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: xxxx/xxxx;

II. INSTRUMENTO VINCULANTE:
Modalidade: xxxxxxxxxxxxxxx;

Processo

Licitatório

nº

xxxxx/xxxx

-

III. CONTRATADA: EMPRESA xxxxxxx, CNPJ Nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede na
Rua xxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxx, Estado xxxxxx;
IV. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei Federal 8.666/93.
ANOTAÇÃO
Lavramos o presente Termo de Apostilamento ao Contrato em referência, para fazer
constar o valor atualizado de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxx), em decorrência de
XXXXXXXXXXXXXXXX do (a) xxxxxxxx, verificada no período de xx/xx/xxxx a
xx/xx/xxxx, conforme documentos anexados às fls. 00/00, devendo este valor incidir
sobre o saldo remanescente na data da solicitação. (caso não seja em decorrência
de reajuste, suprimir a referência à incidência do valor no saldo remanescente)
OU
Lavramos o presente Termo de Apostilamento ao Contrato em referência, para fazer
constar a seguinte informação:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tal retificação faz-se em decorrência de XXXXXXXXXXXXXXXXX conforme
documentos anexados às fls. 00/00.
São José da Lapa-MG, xx de xxxxxxxxxxxxx de 201x.
________________________________
Ordenador de Despesas
Nota explicativa: O presente Termo será usado nos seguintes casos: variações
decorrentes de aplicação de reajuste previsto no contrato; atualizações,
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento; nº de empenho e dotações orçamentárias; mudança de fonte de
recursos inicialmente previstos, outras alterações que não tenham maiores
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implicações na execução do contrato, como mudança de endereço, retificações de
CNPJ, etc..
X - MINUTA DE PORTARIA PARA DESIGNAR O SUBSTITUTO DO FISCAL DO
CONTRATO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _________________________, no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
I–
II –

RESOLVE:
Art. 1º - Designar...........(nome do servidor) ......................., matrícula nº ................,
para, na ausência do titular, exercer o encargo substituto de Fiscal do Contrato nº
nnnn/AA, firmado pelo Município de São José da Lapa com a empresa
..............................................................., CNPJ: ..............................., que tem por
objeto .......................(descrição do objeto)...............................
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José da Lapa, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20XX.

_____________________________________________
Secretário Municipal
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XI - MINUTAS REGISTRO DE OCORRÊNCIAS/ NÃO CONFORMIDADE

Processo Licitatório n.º ......../20.....
Contrato/Ata n.º ......../20.....
Objeto:
Contratada:
Neste formulário serão firmados os registros de vistoria, diligências, comunicações
com o preposto e eventuais providências necessárias ao fiel cumprimento do objeto
pactuado.
Os documentos originais referidos serão mantidos em arquivo próprio, resguardada
a publicidade inerente ao serviço público.
Não Conformidade
Nesta data, registro que, em diligência ao local ________________ onde é prestado
o serviço objeto do contrato ora fiscalizado, constatei que a empresa, embora
descrito no projeto básico ou termo de referência (ou na proposta, ou no contrato,
dependendo da situação) que desempenharia a tarefa _________________ da
maneira _______________, não vem cumprindo suas obrigações contratuais,
infringindo os dispositivos ______________ (relacionar os dispositivos violados na
proposta, projeto básico ou contrato).
Sendo assim, através do documento nº ________ estou notificando ao preposto as
irregularidades cometidas, fixando o prazo de ________________ dias para a sua
correção.
__________________, _____ de _____________ de _______.

____________________________________________
Assinatura do Fiscal
Matrícula nº: ________
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Processo Licitatório n.º ......../20.....
Contrato/Ata n.º ......../20.....
Objeto:
Contratada:
Data

FICHA DE OCORRÊNCIAS E PROCEDIMENTOS
OCORRÊNCIAS

PROCEDIMENTOS
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TERMO DE OCORRÊNCIA
Contratado(a): NNNNNNNNNNNNN

CNPJ/MF: nn.nnn.nnn/nnnn-nn

Contrato/Ata nº nnnn/AA
até: dd/mm/aaaa.

Ass.: dd/mm/aaaa

Vigência

Objeto: (Descrever o objeto)
TERMO DE OCORRÊNCIA Nº nnnn/aaaa - nn.
Data da ocorrência: dd/mm/aaaa.
ENQUADRAMENTO DA OCORRÊNCIA: (Descrever o enquadramento na Lei)
NOME DOS ENVOLVIDOS: (nome, ocupação, função, local de trabalho)
a) NNNNNN – Fiscal do Contrato.
b) NNNNNN – Preposto da Contratada.
RELATÓRIO DA OCORRÊNCIA: Descrever o fato ocorrido, se possível, citar
documentos
PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS:
1. (Listar a ser tomadas por parte da Contratada).
Para cumprimento até o dia: dd/mm/aaaa.
PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:
1. (Outras recomendações e informações adicionais)
São José da Lapa/MG, __ de __________ de ____.
É o relatório.
_____________________________
(Nome do Fiscal)
Fiscal do Contrato
Ciente do relatório:
Recebi cópia em: ___/___/___.

____________________________
Nome do Proposto
Proposto da Contratada
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XII - CARTA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(Anexar ao pedido de prorrogação, se for o caso)
Ref.: Empresa:
Objeto:
Contrato:
Processo da Licitação:
Previsão de término do Contrato: ___/____/____.
Manifesto abaixo acerca da satisfação quanto aos serviços prestados pela Empresa
acima mencionada, para fins de___ (continuidade) ou (não continuidade) do
contrato.
[ ]Ótimo [ ]Bom [ ]Regular [ ]Ruim [ ]Péssimo.
Justificativas:
Justifico que o serviço foi avaliado como “regular”/ótimo/bom pelos seguintes
motivos:___ (listar os motivos)____, no entanto, entendo como possível a
prorrogação do contrato, desde que ___ (sugerir sobre providências para evitar
novas ocorrências de insatisfação).
Ou:
Justifico que o serviço foi avaliado como “ruim” ou “péssimo” pelas seguintes razões:
___(listar as razões)____, no entanto, entendo que, nestas condições, é inviável a
continuidade do Contrato com esta Contratada.
São José da Lapa-MG, ___ de _________de ______.
______________________________________
(Nome)
(GESTOR DO CONTRATO)
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XIII - ATIVIDADES DO FISCAL DE CONTRATO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTINUADOS QUE ENVOLVEREM LOCAÇÃO DE PESSOAL
Preencher uma planilha contendo informações relativas ao pessoal contratado e os
seguintes dados:

Nome completo;

CPF;

Função exercida;

Respectiva remuneração (salário e eventuais adicionais, gratificações e
benefícios recebidos), que deverá estar de acordo com a legislação vigente e com o
constante da proposta de preços apresentada na licitação;

Programação de férias e demais informações porventura existentes.
I. Conferir se o quantitativo de pessoal que se encontra prestando o serviço está de
acordo com o que foi estabelecido no contrato assinado (que deverá coincidir com o
Projeto Básico/Termo de Referência e proposta apresentada na licitação). Este
quantitativo deverá ser mantido ao longo da vigência contratual, admitindo-se suas
variações somente nos casos em que ocorram alterações contratuais, por meio de
termos aditivos, conforme o contido no art. 57 da Lei nº 8.666/93;
II. Conferir, por amostragem, as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência
Social – CTPS dos empregados, de forma a comparar com o que foi efetivamente
contratado e as disposições legais vigentes (legislação trabalhista e acordos,
convenções e dissídios coletivos de trabalho). Atenção especial para a data de início do
contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente
discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações
dos contratos de trabalho;
III. Solicitar à Contratada comprovação da entrega, aos seus empregados, de
uniformes e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que deverá ser acompanhada
de uma descrição dos seus itens e periodicidade de sua reposição, devendo ainda,
estarem em acordo com o que foi estabelecido no Projeto Básico ou Termo de
Referência e na legislação vigente;
IV. Solicitar à Contratada uma planilha contendo todos os materiais, equipamentos e
acessórios que serão utilizados na execução contratual, contendo ainda seus
quantitativos e marcas, bem como previsão de seu tempo de duração e reposição, para
que seja acompanhado pelo Fiscal do Contrato;
V. Mensalmente, como condição para o pagamento da fatura, atestar o fiel
cumprimento das obrigações contratuais assumidas, pertinente ao material empregado,
procedimentos e qualidade na execução contratual e ainda o seguinte:
a) Quanto ao aspecto trabalhista, deverá ser verificado:

O quantitativo correto do pessoal contratado, sua respectiva lotação e
atribuições, que devem estar de acordo com o contrato celebrado, verificando ainda o
efetivo cumprimento da jornada de trabalho, que poderá ser comprovado por meio da
apresentação de cópias das folhas de ponto da Contratada. Em caso de faltas ou horas
trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura;
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A comprovação de realização de exames médicos admissionais, periódicos e
demissionários, quando de sua ocorrência;

O adequado pagamento de salários no prazo legal estabelecido;

O correto fornecimento de vales transporte e alimentação/ refeição, quando
cabíveis;

A efetiva quitação do 13º salário, que deverá ocorrer até o fim do mês de
dezembro de cada ano, em observância à legislação vigente;

A concessão de férias e o pagamento do adicional de 1/3 legal devido;

A realização de treinamentos e/ ou reciclagem, quando cabível;

O cumprimento de eventuais direitos trabalhistas contidos nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.
b) Quanto ao aspecto previdenciário, deverão ser solicitados da Contratada os seguintes
comprovantes:

Relação dos trabalhadores;

Resumo do fechamento – tomador de serviços/ obra;

Resumo das informações à Previdência Social;

Cópia do comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS;

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos - Conectividade Social (GFIP);

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com autenticação
mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, que deverá ser coincidente com os valores
contidos na documentação indicada;
VI. Verificar a situação de regularidade da Contratada por meio de consulta junto ao
SICAF, quanto a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o
Certificado de Regularidade do FGTS;
VII. Verificar se consta da nota fiscal/fatura a indicação do valor da
retenção/contribuição previdenciária sobre o valor da fatura, tributos e contribuições
incidentes sobre a prestação do serviço;
VIII. Verificar se consta da nota fiscal/fatura a indicação do valor da retenção do ISS,
quando exigível, conforme legislação do município do local da prestação do serviço;
IX. Mensalmente, quando do encaminhamento da nota fiscal/ fatura para pagamento,
esta deverá ser a original, atestada em seu verso;
X. Deverá ainda acompanhar as notas fiscais/faturas os comprovantes do cumprimento
das obrigações contratuais assumidas, juntamente com a respectiva nota técnica
resumida e preenchimento dos formulários/planilhas de acompanhamento da execução
contratual, devidamente assinados;
XI. A documentação encaminhada deverá conter ainda o atesto do Fiscal de Execução
do objeto, indicando que a mesma confere com as especificidades dos serviços
contratados.
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XII. Manter o controle nominal dos prepostos da Contratada vinculados ao contrato,
bem como exigir que se apresentem uniformizados, caso esteja previsto em contrato, e
com crachá de identificação, solicitando a substituição daqueles que comprometam a
perfeita execução dos serviços.

49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

XIV - MODELO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO/ATA
DECISÃO

Protocolo n. XXXX/20XX (preencher com o n. de protocolo, caso tenha sido
realizado no Setor de Protocolo da PMSJL)
Requerente: XXXXXXXXXXXXXXXX (nome da contratada)
Contrato/Ata n. XXXX/20XX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo Licitatório n. XXXX/20XX
Data: XX/XX/20XX

Trata-se de pedido de reequilíbrio econômico financeiro do financeiro protocolizado
pela contratada acima identificada, em relação aos itens XXXXXXXXXXXXX (listar
os itens/parcelas objeto do pedido) para o qual o requerente pleitea novos preços,
segundo pedido anexo.
A Contratada apresentou, junto ao seu requerimento, a seguinte documentação:
(listar todos os documentos que foram anexados ao requerimento)
1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXXXXX;
Realizada pesquisa de preços no período de XX/XX20XX a XX/XX/20XX, o Setor de
Compra apurou os parâmetros de mercado constantes do mapa de apuração em
anexo.
A CGM solicitou ainda os seguintes documentos à contratada, que foram
apresentados em XX/XX/20XX (Se isso não tiver ocorrido, retirar)
A CGM proferiu parecer pelo deferimento/indeferimento do pedido, com base nas
seguintes razões: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (resumir a conclusão do parecer
e os motivos de tal conclusão)
Diante do exposto e considerando o parecer da CGM, DEFIRO, o requerimento de
reequilíbrio econômico financeiro, nos seguintes termos:
XXXXXXXXXXXXX (listar para quais itens e quais valores aprovados)
Ressalto que estes valores passarão a valer a partir das notas fiscais emitidas após
a data do protocolo/envio do pedido, ou seja, XX/XX/20XX. Caso já tenham sido
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emitidas notas fiscais após esta decisão, autorizo a emissão de nota fiscal
correspondente à diferença dos valores aprovados em virtude do reequilíbrio
econômico financeiro do contrato e os valores inicialmente previstos.
Determino ao Fiscal do Contrato que encaminhe cópia desta decisão à
CONTRATADA e à CGM, bem como providencie o pedido do necessário termo
aditivo contratual, seguindo os procedimentos previstos na IN CGM n. 003/2020.
OU
Diante do exposto e considerando o parecer da CGM, INDEFIRO o requerimento de
reequilíbrio econômico financeiro.
Determino ao Fiscal do Contrato que encaminhe cópia desta decisão à
CONTRATADA e à CGM.

São José da Lapa XX, de XXXXXXXXXXXXX de 20XX.

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTOR DO CONTRATO
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XV - MINUTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL;
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
E
XXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO NºXXX/20XX.
Processo Licitatório: XXX/20XX.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Número da Licitação: XXX/20XX.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na
Praça
Pedro Firmino Barbosa, nº. 176, Centro, CEP
33.350-000, inscrito no CNPJ sob o nº.
42.774.281/0001-80, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. DIEGO ÁLVARO DOS
SANTOS SLVA, brasileiro, casado, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO, de um
lado; e, de outro lado XXXXXXXXXXX, CPF:
XXXXXXXXX-XX, endereço Rua XXXXXXXXXXX,
nº XXX, Bairro: XXXXXXXX, XXXXXXXXX/XX,
CEP
XX.XXX-XXX,
doravante
denominada
simplesmente LOCADOR(A), têm por justo e
resolvem celebrar o presente contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 - O presente Contrato atende as determinações da Lei 8.666/93, artigo 24, X,
modalidade Dispensa de Licitação além da Lei 8.245/91 que dispõe sobre o
Inquilinato, artigos 17, 37, 42 e 46.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 - Locação de Imóvel, situado a rua XXXXXXXXX, nº XXX, XXXXXXX, São José
da Lapa.
2.2- O locatário pagará ao locador a importância de R$ XXXXXX (XXXXXXXX reais)
mensais perfazendo o valor de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX reais) no prazo total de
XX(XXXXXX) meses pelo aluguel do imóvel objeto deste contrato, valor este que
será pago através de depósito em conta poupança: Agência:XXXX Conta: XXXXXX,
Banco XXXXXXXX.
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§1º- Caso seja necessário este contrato poderá ser prorrogado em comum acordo
entre as partes nos mesmos termos e condições.
§2º - A locação do referido imóvel será controlada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de XXXXXXXXXXXX.
§3º - O pagamento será efetuado mensalmente pela Secretaria Municipal de
Fazenda.
CLAUSULA TERCEIRA
3.1- O prazo de vigência do presente contrato será de XX(XXXXXXXX) meses a
contar da data de XX/XX/20XX.
§1º - Ao término do contrato, o locatário se obriga a entregar o imóvel livre e
desembaraçado de coisas e pessoas, no estado em que o recebeu, salvo
depreciações naturais decorrentes do uso, independentemente de Notificação ou
interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação Judicial e/ou
prorrogação da Locação, o que somente se fará por escrito.
§2º - O locatário será responsável, pelas despesas e multas decorrentes de
eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outras que já incidem ou
venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação.
§3º - Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará,
enquanto estiver na posse do mesmo, aluguel mensal, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento.
§4º - A parcela mensal do aluguel tem vencimento no dia 10 de cada mês, e deverá
ser pago em conta corrente descrita no item 2.1.
CLÁUSULA QUARTA
4.1 - Todos os impostos e taxas, que atualmente recaem sobre o imóvel locado, bem
como qualquer aumento dos mesmos, ou novo que venham a ser criados pelo Poder
Público, serão da inteira responsabilidade do locatário, que se obriga a pagá-los ao
locador, para que se este os liquide em seu respectivo vencimento. São ainda de
responsabilidade do locatário as contas de luz, água, e demais contas que
advenham do uso do imóvel.
§1º – O locatário será responsável, pelas despesas e multas decorrentes de
eventuais retenções, dos avisos de impostos, taxas e outras que já incidem ou
venham a incidir sobre o imóvel, objeto da presente locação.
§2º - Os recibos referentes aos impostos e taxas serão entregues juntamente com o
do aluguel correspondente ao mês, fazendo parte integrante do mesmo.
§3º – A falta de pagamento, dos aluguéis e encargos, por si só constituirá o locatário
em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso
extrajudicial.
§4º – Excetuados as obras ou reparações que sejam necessárias à segurança do
imóvel, obriga-se o locatário pelas demais, devendo manter o imóvel locado e seus
pertences, que ora recebe, fato que é comprovado pelo locatário.
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

§5º - Todas as benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações
de natureza profissional e móveis, ficarão integradas ao imóvel, sem que, por elas,
tenha o locatário direito a qualquer indenização ou pagamento. A introdução de tais
benfeitorias dependerá de autorização por escrito do locador.
CLÁUSULA QUINTA
5.1 - O presente Contrato será rescindido unilateralmente quando não mais convier
para uma das partes mantê-lo. Tal rescisão deverá ser comunicada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SEXTA
6.1 – As partes poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
§1º - Multa;
I – Em casos de inadimplemento de qualquer das cláusulas contratuais será
aplicada multa no importe de 5,0% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
II - A multa acima prevista refere-se à locação do imóvel, objeto deste Contrato e
deverá ser quitada dentro de 05 (cinco) dias, contados da data da notificação.
§2º - Rescisão de Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1 - As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das
dotações abaixo, consignadas no orçamento:
Ficha: XXXXXXX.
CLÁUSULA OITAVA- AS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - É expressamente vedado ao locatário sublocar o imóvel no todo ou parte, cedêlo a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso, transferir o contrato ou dar destinação
diversa do uso ou finalidade prevista neste contrato, sem prévia anuência por escrito
do locador.
CLÁUSULA NONA
9.1 - No caso de desapropriação do imóvel objeto deste contrato, o locatário e seus
administradores e/ou procuradores ficarão exonerados de toda e qualquer
responsabilidade decorrente deste contrato, ressalvando-se ao locador a faculdade
de agir tão somente contra o poder expropriante.
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CLÁUSULA DÉCIMA
10.1 - Fica o locador, por si ou por seus prepostos, autorizado a vistoriar o imóvel
sempre que julgar conveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1 - O locatário se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva, a qualquer
exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvel,
assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse
propósito, por inobservância das determinações das autoridades competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1 - O locatário declara, neste ato, ter pleno conhecimento de que o resgate de
recibos posteriores não significa nem representa quitação de outras obrigações
estipuladas no presente contrato, deixados de cobrar na época certa, principalmente
os encargos fixados neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1 - Se o locador admitir, em benefício do locatário, qualquer atraso no pagamento
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer
outra obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como
alteração das condições deste contrato, pois se constituíra em ato de mera
liberalidade do locador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14.1 - Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em Processo
Executivo ou em ação apropriada, no foro da situação do imóvel, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Órgão da Imprensa local,
conforme artigo 108 da Lei orgânica, art. 6º, XIII e art. 51 da Lei Federal de
Licitações 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16.1 - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao no Processo
Licitatório nº. XXX/20XX, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á
rigorosamente obediência ao Instrumento Convocatório.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Vespasiano/MG, para dirimir
qualquer ação ou pendência que porventura advenha do presente instrumento,
renunciando, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2 - E assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em
02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.
17.3 - O presente instrumento abaixo assinado entra em vigor, nesta data.

São José da Lapa, XX de XXXXXX de 20XX.

Diego Álvaro dos Santos Silva
Prefeito Municipal
Locatário

XXXXXXXXXXXX
Locadora
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XVI - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO (DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE);
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
PROCESSO LICITATÓRIO N º XXX/20XX
PROCESSO DE DISPENSA(OU INEXIGIBILIDADE N º XXX/20XX

Contrato de fornecimento/aquisição que entre si celebram o MUNICÍPIO de São
José da Lapa, por intermédio do (a) INSERIR NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a
Empresa INSERIR NOME.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR
OBJETO, de acordo com as especificações e detalhamentos da
Dipensa/Inexigibilidade Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
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4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

Marca

R$ Unt.

R$ Global

Valor Total (R$)
ou por lote:(Nota explicativa retirar o modelo do quadro abaixo caso seja por item ou
vice-versa)
LOTE Nº
Item Especificação

Un

Quant

Marca

Modelo R$ Unt.

R$ Global

Valor Total do Lote (R$)
Cláusula Quinta - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. 006/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
(Nota explicativa: PARA ITENS COM GARANTIA DE FÁBRICA:)
13.1. O prazo de vigência do contrato será de XX(XXXX) meses, contados a partir
da publicação do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da
Lapa. No tocante à obrigação da garantia, o contrato terá a vigência de XX anos
(mesmo prazo da garantia), a partir da publicação do seu extrato na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos
motivos previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato
ultrapasse o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para
apresentação da proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo
com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
(Nota explicativa: PARA ITENS SEM GARANTIA DE FÁBRICA)
13.1. Este contrato tem vigência por XXXX meses, a partir da publicação do seu
extrato na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos
motivos previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato
ultrapasse o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para
apresentação da proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo
com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
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15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
Nº8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela
Lei de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual do item/lote a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste
contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
https://www.saojosedalapa.mg.gov.br/portal/servicos/203/controladoria/
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Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

da

17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Decima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 2 (duas) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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XVII - MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS (DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE);

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
PROCESSO LICITATÓRIO N º XXX/20XX
PROCESSO DE DISPENSA(OU INEXIGIBILIDADE N º XXX/20XX

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio do NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa XXXX.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Nome/Razão Social:
Endereço:
CPF/CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO,
de acordo com as especificações e detalhamentos da Dispensa/Inexigibilidade Nº
XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas. Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, adaptada de acordo com o TR).
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
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4.1. O preço global do presente contrato é de R$ XXX (XXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$
Unt.

R$
Global

Cláusula Quinta – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO EDITAL)
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Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
13.1. Este contrato tem vigência por XXX meses, a partir da publicação do seu
extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Nº
8.666/93.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos
motivos previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato
ultrapasse o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para
apresentação da proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo
com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela
Lei de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
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16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a
referida obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste
contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
https://www.saojosedalapa.mg.gov.br/portal/servicos/203/controladoria/
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

da

17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
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Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 2 (duas) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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XVIII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE);
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
PROCESSO LICITATÓRIO N º XXX/20XX
PROCESSO DE DISPENSA(OU INEXIGIBILIDADE N º XXX/20XX
Contrato de obras/serviços de engenharia que entre si celebram o MUNICÍPIO de
São José da Lapa, por intermédio do <NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE> e a
Empresa XXXXXXXXXXX.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA <INSERIR OBJETO> CONFORME
PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS, BEM COMO CRONOGRAMA EM
ANEXO, SOB O REGIME DE XXXXXXXXXXXXXXXX E EXECUÇÃO POR
XXXXXXXXXXXXXXXX.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda – DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a <INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos da Dispensa/Inexigibilidade Nº
/
que,
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída, caso seja permitida a subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e
incluídos os subitens que especifiquem seus limites e/ou condições)
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3.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar: parcial o objeto, até o
limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
3.1.1. (Inserir subitens que especifiquem o objeto da subcontratação).
3.1.2. A subcontratação não exime a CONTRATADA das obrigações
responsabilidades decorrentes da contratação.

e

3.1.3. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.4. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas
pela CONTRATADA, com a descrição dos serviços a serem executados e seus
respectivos valores;
3.1.5. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela
empresa subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
3.1.6. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.7. A CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e seus anexos.
3.1.8. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as regras previstas neste
contrato.
3.1.9. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a subcontratante deverá
apresentar a seguinte documentação da subcontratada:(NOTA: inserir essa item e
subitens apenas se for admitir a subcontratação. Do contrário, retirar)
3.1.9.1. Empresa:
a) Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
b) Nota Fiscal em nome da Subcontratante; (empresa vencedora da licitação)
3.1.9.2. Pessoa Física:
a) CPF;
b) Nota Fiscal;
c) Comprovação de Regularidade Previdenciária, ou
d) Não sendo possível a comprovação da regularidade previdenciária a
subcontratante deverá recolher a previdência social e comprovar por meio da
GEFIP.
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXXXXXX (XXXXXXXX) e será
pago em XXX parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Cláusula Quinta – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito
Dispensa/Inexigilibilidade NºXXX/XXX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
Cláusula Sexta - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS
RECEBIMENTO DO OBJETO:

na
DE

6.1. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
6.1.1. A medição dos trabalhos realizados será feita mensalmente pela fiscalização
da CONTRATANTE, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no
respectivo Boletim de Medição.
6.1.2. Cada medição abrangerá o período que vai do primeiro ao último dia de cada
mês.
6.1.3. A primeira e a última medição poderão ter períodos menores, visando adaptálas a cronologia mensal, sendo que a primeira medição compreenderá o período que
vai da data da emissão da primeira Ordem de Serviço até o último dia do mesmo
mês.
6.1.4. Ao término dos trabalhos, a CONTRATANTE emitirá a correspondente
medição final.
6.1.5. As medições deverão evidenciar os quantitativos realizados por obra e
discriminar os locais.
6.1.6. A CONTRATADA, através de representante credenciado, poderá acompanhar
a elaboração da medição.
6.1.6.1. Na hipótese de não concordar com os quantitativos medidos, a
CONTRATADA apresentará por escrito, em até 5(cinco) dias úteis, contados da data
de emissão do Boletim, os motivos de sua contestação, para análise e decisão por
parte da fiscalização.
6.1.6.2. Essa contestação não impedirá a emissão da Nota Fiscal/Fatura que esteja
de acordo com os valores indicados no Boletim de Medição e aprovados pelas
partes.
6.1.6.3. A ausência de contestação por parte da CONTRATADA no prazo estipulado,
será considerada como anuência, ficando prejudicada qualquer reivindicação
posterior.
6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
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(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
Cláusula Oitava – DA GARANTIA:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
8.1. Será exigida a prestação de Garantia Contratual no importe de XXX%
(XXXXXXXX) do valor global do Contrato, optando por uma das modalidades
previstas no §1º do Artigo 56, da Lei Nº 8.666/93.(Facultativo, mas o limite máximo é
sempre 5%, com raríssimas exceções)
8.2. O prazo de validade da garantia será contado a partir da data de início da
vigência do contrato, e deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data
da conclusão dos serviços.
8.3. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer
garantia ao CONTRATANTE quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de
todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.
8.4. A caução do Contrato terá que ser efetuada e apresentada ao CONTRATANTE,
na Tesouraria da MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, antes da data de emissão da Ordem de Serviço, sob pena de ser o
Contrato nulo de pleno direito, devendo a CONTRATADA ser convocada para esse
fim com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
8.5. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo
com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo
percentual estabelecido.
8.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o
atestado de recebimento da obra.
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO EDITAL)
Cláusula Décima Segunda – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX, observados os artigos 73 a
76 da Lei Federal n. 8.666/93, e será realizada pela CONTRATANTE no local,
através de seu representante, designado de forma a fazer cumprir, rigorosamente,
os projetos, os prazos e condições determinados no edital e seus anexos a que deu
causa a este Contrato, a proposta e as disposições do Contrato.
12.1.1. A fiscalização de que trata o item anterior será exercida da seguinte forma:
12.1.1.1. O Fiscal de obras será o servidor XXXXXXXX, Engenheiro XXXXX –
CREA/CAU Nº XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e matrícula XXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX,
12.1.1.2. O Fiscal de Contrato será o servidor XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e
matrícula XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX.
Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
13.1. Este contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXX) meses, com início a partir
da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização da CONTRATANTE, excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado de acordo
com os dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/93 e em conformidade com o orçamento
do exercício correspondente.
13.2. É permitida a prorrogação do prazo de execução, desde que mantidas as
mesmas condições do Contrato original. Na prorrogação será justificado o interesse
público e a causa de sua aplicação.
13.3. Ultrapassados 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, os
valores contratuais serão corrigidos de acordo com a tabela referencial utilizada no
orçamento detalhado. Na hipótese de composição de custos e de preços pela
Secretaria Municipal de Obras, será utilizado o INCC ou outro índice que vier a
substitui-lo
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
14.2. A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e
considerada posteriormente na medição após aprovação da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o
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limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na legislação de
regência.
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela
Lei de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação

16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a
referida obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste
contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
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16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
https://www.saojosedalapa.mg.gov.br/portal/servicos/203/controladoria/
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2 deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

da

17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto desta
Dispensa/Inexigibilidade.
Cláusula Décima Oitava – DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 2 (duas) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
Contrato de obras/serviços de engenharia que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio do <NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE> e a Empresa XXXXXXXXXXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de dispensa/Inexigibilidade Nº
XX/20XX, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA <INSERIR OBJETO>
CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS, BEM COMO
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CRONOGRAMA EM ANEXO, SOB O REGIME DE XXXXXXXXXXXXXXXX E
EXECUÇÃO POR XXXXXXXXXXXXXXXX.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda – DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a <INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I da Dispensa/ Inexigibilidade Nº
/
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída, caso seja permitida a subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e
incluídos os subitens que especifiquem seus limites e/ou condições)
3.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar: parcial o objeto, até o
limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
3.1.1. (Inserir subitens que especifiquem o objeto da subcontratação).
3.1.2. A subcontrataçãonão exime a CONTRATADA das obrigações
responsabilidades decorrentes da contratação.

e

3.1.3. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.4. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas
pela CONTRATADA, com a descrição dos serviços a serem executados e seus
respectivos valores;
3.1.5. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela
empresa subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
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3.1.6. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.7. A CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e seus anexos.
3.1.8. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as regras previstas neste
contrato.
3.1.9. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a subcontratante deverá
apresentar a seguinte documentação da subcontratada:(NOTA: inserir essa item e
subitens apenas se for admitir a subcontratação. Do contrário, retirar)
3.1.9.1. Empresa:
a) Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
b) Nota Fiscal em nome da Subcontratante; (empresa vencedora da licitação)
3.1.9.2. Pessoa Física:
a) CPF;
b) Nota Fiscal;
c) Comprovação de Regularidade Previdenciária, ou
d) Não sendo possível a comprovação da regularidade previdenciária a
subcontratante deverá recolher a previdência social e comprovar por meio da
GEFIP.
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXXXXXX (XXXXXXXX) e será
pago em XXX parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
Cláusula Quinta – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital da
CONCORRÊNCIAPÚBLICA/TOMADA
DE
PREÇOSNºXXX/XXX, no endereço
indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
CláusulaSexta - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE
RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
6.1.1. A medição dos trabalhos realizados será feita mensalmente pela fiscalização
da CONTRATANTE, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no
respectivo Boletim de Medição.
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6.1.2. Cada medição abrangerá o período que vai do primeiro ao último dia de cada
mês.
6.1.3. A primeira e a última medição poderão ter períodos menores, visando adaptálas a cronologia mensal, sendo que a primeira medição compreenderá o período que
vai da data da emissão da primeira Ordem de Serviço até o último dia do mesmo
mês.
6.1.4. Ao término dos trabalhos, a CONTRATANTE emitirá a correspondente
medição final.
6.1.5. As medições deverão evidenciar os quantitativos realizados por obra e
discriminar os locais.
6.1.6. A CONTRATADA, através de representante credenciado, poderá acompanhar
a elaboração da medição.
6.1.6.1. Na hipótese de não concordar com os quantitativos medidos, a
CONTRATADA apresentará por escrito, em até 5(cinco) dias úteis, contados da data
de emissão do Boletim, os motivos de sua contestação, para análise e decisão por
parte da fiscalização.
6.1.6.2. Essa contestação não impedirá a emissão da Nota Fiscal/Fatura que esteja
de acordo com os valores indicados no Boletim de Medição e aprovados pelas
partes.
6.1.6.3. A ausência de contestação por parte da CONTRATADA no prazo estipulado,
será considerada como anuência, ficando prejudicada qualquer reivindicação
posterior.
6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
Cláusula Oitava – DA GARANTIA:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
8.1. Será exigida a prestação de Garantia Contratual no importe de XXX%
(XXXXXXXX) do valor global do Contrato, optando por uma das modalidades
previstas no §1º do Artigo 56, da Lei Nº 8.666/93.(Facultativo, mas o limite máximo é
sempre 5%, com raríssimas exceções)
8.2. O prazo de validade da garantia será contado a partir da data de início da
vigência do contrato, e deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data
da conclusão dos serviços.
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8.3. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer
garantia ao CONTRATANTE quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de
todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.
8.4. A caução do Contrato terá que ser efetuada e apresentada ao CONTRATANTE,
na Tesouraria da MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, antes da data de emissão da Ordem de Serviço, sob pena de ser o
Contrato nulo de pleno direito, devendo a CONTRATADA ser convocada para esse
fim com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
8.5. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo
com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo
percentual estabelecido.
8.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o
atestado de recebimento da obra.
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO EDITAL)
Cláusula Décima Segunda – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX, observados os artigos 73 a
76 da Lei Federal n. 8.666/93, e será realizada pela CONTRATANTE no local,
através de seu representante, designado de forma a fazer cumprir, rigorosamente,
os projetos, os prazos e condições determinados no edital e seus anexos a que deu
causa a este Contrato, a proposta e as disposições do Contrato.
12.1.1. A fiscalização de que trata o item anterior será exercida da seguinte forma:
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12.1.1.1. O Fiscal de obras será o servidor XXXXXXXX, EngenheiroXXXXX –
CREA/CAU Nº XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e matrícula XXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX,
12.1.1.2. O Fiscal de Contrato será o servidor XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e
matrícula XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX.
Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
13.1. Este contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXX) meses, com início a partir
da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização da CONTRATANTE, excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado de acordo
com os dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/93 e em conformidade com o orçamento
do exercício correspondente.
13.2. É permitida a prorrogação do prazo de execução, desde que mantidas as
mesmas condições do Contrato original. Na prorrogação será justificado o interesse
público e a causa de sua aplicação.
13.3. Ultrapassados 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, os
valores contratuais serão corrigidos de acordo com a tabela referencial utilizada no
orçamento detalhado. Na hipótese de composição de custos e de preços pela
Secretaria Municipal de Obras, será utilizado o INCC ou outro índice que vier a
substitui-lo.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
14.2. A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e
considerada posteriormente na medição após aprovação da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o
limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na legislação de
regência.
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
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15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela
Lei de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, cuja planilha foi elaborada
a partir de sistemas referenciais de custos unitários diretos, sem prejuízo do disposto
nos arts. 32 e 34, a análise do requerimento deverá ser feita pela Secretaria
Municipal de Obras, devendo a requerente utilizar, em seu pleito, a metodologia
prevista na “Norma Técnica para Avaliação do Desequilíbrio Econômico-Financeiro
de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia” – IBAPE 003 – Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia e suas alterações posteriores.
Para fins de aceitação do reequilíbrio econômico-financeiro, em se tratando de
obras e serviços de engenharia, será considerado o grau de impacto econômicofinanceiro DEF – Grau 4 (alta gravidade econômico-financeira), bem como o grau de
fundamentação III entre 90 e 100, conforme Tabelas 03 e 04 abaixo:
Grau

Tipo de Impacto

Intervalo de Comparação

DEF-Grau 1

Baixo impacto econômico-financeiro

(DEF / B cenário 1) <30%

DEF-Grau 2

Médio impacto econômico-financeiro

30≤ (
DEF/
B ce
nário1
)<60%

DEF-Grau 3

Alto impacto econômico-financeiro

60≤ (
DEF/
B ce
nário1
)<100%

DEF-Grau 4

Alta gravidade econômico-financeira

(DEF / B cenário 1) ≤1
0
0%

Tabela 3 Grau de impacto econômico-financeiro sobre o contrato analisado
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DEF-Grau 3

Alto impacto econômico-financeiro

60≤ (
DEF/
Bc
e
nár
i
o1
)<100%

DEF-Grau 4

Alta gravidade econômico-financeira

(DEF / B cenário 1) ≤1
0
0%

Tabela 3 Grau de impacto econômico-financeiro sobre o contrato analisado
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Tabela 4 Grau de fundamentação da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de execução de obras

16.3. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a
referida obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste
22
contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2 deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
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17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

da

17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto desta
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.
Cláusula Décima Oitava – DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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