
 

 CONTRATO Nº 034/2019 

 

Que entre si fazem de um lado o Município de Carbonita, CNPJ 21.154.174.0001/89, situada Praça 
Edgard Miranda, nº 202, Centro, nesta Cidade, CEP 39665-000 - Estado de Minas Gerais, adiante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Sr. Nivaldo Moraes Santana, 
inscrito no CPF sob o nº: 944.294.726-53 e do outro lado a empresa VANDERSON DE BRITO SILVA, 
inscrita no CNPJ nº: 21.798.577/0001-60 estabelecida na cidade de Itamarandiba CEP: 39.670-000, 
Av: Florestal nº 410, Bairro: Florestal,   aqui representada por Vanderson de Brito Silva portador da 
Cédula de Identidade nº M-6.829.183, e inscrito no CPF sob o nº 826.300.546-91, residente domiciliado 
na Av: Florestal, nº 410 Bairro: Florestal, Itamarandiba- MG, CEP: 39670-000 , adiante denominada 
simplesmente CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:   

 
PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1) -  Figura como objeto do presente contrato a a contratação de empresa para prestação de 
serviços segurança desarmada e equipe de brigadista em atendimento a evento do 22º Carboarte, 
conforme processo licitatório n° 049/2019, Pregão Presencial 022/2019 e seu respectivo resultado, nas 
quantidades, especificações e valores descritos abaixo: 

 
LOTE 1 – EQUIPE DE SEGURANÇA DESARMADA:  

 

Descrição Quant. Und. 
Valor unitário 

por diária 
Valor total das 3 

diárias 

Equipe de Segurança desarmada para 
eventos: Equipe composta por 08 (oito) 
seguranças desarmados, sexo: 
Masculino, uniformizados, treinados para 
o evento, com tempo mínimo de 08 horas 
diárias 

3 Diária R$ 1.320,00 R$ 3.960,00  

Equipe de Segurança desarmada para 
eventos: Equipe composta por 02 (dois) 
seguranças desarmados, sexo: Feminino, 
uniformizados, treinados para o evento, 
com tempo mínimo de 08 horas diárias 

3 Diária R$ 330,00 R$ 990,00 

Valor total do lote R$ 4.950,00  

 
 LOTE 2 – EQUIPE DE BRIGADISTA:  
 

Descrição Quant. Und. 
Valor unitário 

por diária 
Valor total das 3 

diárias 

Equipe de brigadistas socorristas de 
incêndio: Equipe de brigadistas socorristas 
de incêndio, composta por 02 (dois) 
técnicos da brigada, para atender a 
demanda exigida pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais, com 
tempo mínimo de 08 horas diárias 

3 Diária  R$ 390,00 R$1.170,00  

Valor total do lote R$ 1.170,00  

 



 
 

1.2) -  Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei 8666 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e LC 123/2006. 

 
SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 

Ficha 541 – Fonte 100 
 

TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
3.1)      - A fiscalização do contrato será exercida pela Prefeitura Municipal Carbonita/MG por meio da 
secretaria solicitante, visando assegurar o cumprimento dos requisitos solicitados, um satisfatório 
equilíbrio econômico-financeiro da contratada e o atendimento dos aspectos legais em conformidade 
com a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
QUARTA: DOVALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
 
4.1)      - Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente contrato tem 
seu valor global fixado em R$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais) e será pago de acordo com o 
objeto executado e devidamente recebido, em um prazo de até 30 (trinta) dias contados de tais 
verificações e após a emissão e apresentação das respectivas notas fiscais respectivas junto a 
Prefeitura Municipal de Carbonita. 
4.2)       - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu 
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

 
QUINTA: DOS REAJUSTES 
 
5.1)    - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos 
custos, observados os prazos e condições estabelecidas na legislação reguladora. 
 
SEXTA: DA VIGÊNCIA E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
4.1)     - A presente contratação terá vigência a partir da assinatura do contrato e publicação até 
30/06/2019. 
4.2)     - Os serviços serão executados durante o evento do Carboarte, a ser realizado na sede do 
Município. 
 
SETIMA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
7.1)    - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA 
a)  serviços de apoio aos participantes como segurança;  

b) os serviços deverão ser prestados em conformidade com o Termo de Referência apresentado 

pela Secretaria Municipal de Cultura.  

c)  Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força do contrato e as 

determinações do Município. 

d) Responsabilizar-se por todos os encargos e benefícios decorrentes, bem como uniformes e 

todos os equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços; 

e) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e securitários referentes 

à execução do contrato, isentando e defendendo a Contratante, se este porventura vier a ser acionado 

judicialmente em decorrência deste contrato; 



 
f) Alocar as equipes devidamente capacitados nos respectivos postos, devidamente 

uniformizados, nos horários informados pelo Contratante.  

g)   Zelar pela segurança e manutenção da ordem nas instalações do Evento.  
h)   Efetuar a reposição da mão-de-obra no local de execução, em caráter imediato, em eventual 
ausência; 
i)   Os serviços serão realizados com carga horária mínima de 08 horas diárias. 
 
7.2)   - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:   
a) Efetuar o pagamento conforme estabelecidos neste instrumento.  
b) Comunicar a (s) contratada (s) sobre qualquer irregularidade na prestação dos serviços.  

 
OITAVA: DOS MOTIVOS DE RESCISÃO, ALTERAÇÕES E MULTA RESCISÓRIA 
 
8.1)  - A rescisão do presente contrato poderá ser: 
8.1.1)  - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular processo, assegurado 
o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII. 
8.1.2)  - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
8.1.3)  - Judicial, nos termos da legislação. 
8.2)  - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao Contratado até que se 
apurem eventuais perdas e danos. 
9.3)  - Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de bens contratados findarem 
antes de esgotar o prazo de vigência da avença. 

 
DECIMA: DA VINCULAÇÃO  
 
10.1)  - Vincula-se este contrato, nos termos da lei 8666/93 e suas modificações, ao Processo 
Licitatório n° 49/2019 na modalidade Pregão Presencial 22/2019, aplicando-se ao mesmo todas as 
disposições contidas no Edital da Licitação citada, inclusive, no que se refere as sanções aplicáveis 
por inadimplemento.  

 
DECIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
11.1)  -  Ocorrendo a hipótese de inadimplência contratual, a contratada ficará sujeita às penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e posteriores modificações.  
11.2)  - Pela inexecução deliberada, total ou parcial, das condições estabelecidas, a Administração 
poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades: 
11.2.1) - advertência  
11.2.2) - em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato, sendo que, em caso de atraso na execução do objeto contratual, 
será aplicada multa diária de 2% do valor do contrato; 
11.2.3) - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por 
um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da Lei n.º 10.520/02; 
11.2.4) - Rescisão contratual. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
 
12.1) - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25 % (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. 65 da lei 8666/93.  

 
DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
 



 
13.1)  -  Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e LC 
123/2006. 
13.2)  - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Itamarandiba, renunciando, desde já as demais. E por estarem assim justos e pactuados, firmam 
este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que assim, para 
que surta seus efeitos jurídicos e legais.  

 
 

Carbonita, 02 de Maio de 2019. 
 
 

______________________________ 
Nivaldo Moraes Santana 

Prefeito Municipal 
 
 

_____________________________ 
Vanderson de Brito Silva 
Vanderson de Brito Silva 

 
Testemunhas 
 
a) ...........................................................     b) - ............................................................. 
 
CPF:.................................................. CPF:.....................................................    


