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CONTRATO Nº 069/2017 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUAS E ESGOTOS E A EMPRESA “IGOR BRAGA 
GOMES ME”. 
 

 
O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 
17.058.108/0001-38, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro Carneirinhos, nesta Cidade, neste ato 
representado pelo seu Diretor, CLERES ROBERTO DE SOUZA, doravante denominado CONTRATANTE e a 
empresa IGOR BRAGA GOMES ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.888.499/0001-80 estabelecida à Avenida 
Cândido Dias, n° 946, Bairro Loanda, na Cidade de João Monlevade / MG, representada por IGOR BRAGA 
GOMES, CPF n° 065.996.546-14, neste ato denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, 
decorrente do Processo de Compra Direta n° 000764/2017 e em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
inspeção termográfica em equipamentos e instalações do DAE de João Monlevade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 – O valor total do presente contrato é R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil após o fornecimento e recebimento dos 
documentos fiscais, devidamente atestados pelo servidor ou Comissão encarregados do recebimento; 
 
3.2 – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal dos serviços prestados juntamente com o relatório da 
manutenção em cada aparelho. 
 

3.2.1 – A Nota Fiscal de serviços deverá ser emitida em sistema próprio da Secretaria Municipal 
de Fazenda do Município de João Monlevade, de acordo com o Decreto Municipal nº 126/13. 
 

3.3 – Quando da aquisição de alguma peça e/ou componente com a CONTRATADA, esta emitirá Nota Fiscal 
de venda no final do mês, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços.  

3.4 – O pagamento será efetuado através de depósito bancário diretamente na conta indicada pela licitante em 
sua proposta comercial. 
 
3.5 – A licitante deverá emitir os documentos fiscais na mesma Razão Social e número de CNPJ apresentados 
durante a fase de habilitação. Em caso de faturamento por parte de filiais, a Nota Fiscal será devolvida para 
regularização. 
 
3.6 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará 
suspenso até que o fornecedor sane os problemas. 
 
3.7 – O DAE reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias 
aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros. 
 
3.8 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram 
exigidas quando da habilitação. 

3.9 - Ocorrendo atraso no pagamento, o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no IGPM 
pro-rata no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 
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CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
4.1 – Os valores consignados no TERMO DE CONTRATO poderão ser revistos mediante solicitação da 
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” 
da Lei 8.666/93; 
 
4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.03.17.122.1701.2114 – Manutenção das Atividades da Divisão Operação – 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 705. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
                                                                                                                             
6.1 – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato, conforme art. 67 da Lei 8.6663/93 e 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
  

a) Fica designado para fiscalizar o presente contrato o chefe do Setor Suprimentos.  
 
6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 
7.1 - Os serviços contratados englobam a inspeção e emissão de laudos completos de termografia nos 
equipamentos do DAE de João Monlevade. 
 
7.2 – O Contratado deverá fornecer ao Contratante a relação do(s) técnico(s) que irá (ão) atender ao DAE com 
listagem de contato telefônico e endereço de correio eletrônico. 
 
7.3 – As chamadas técnicas serão abertas através de comunicação formal feita pelo Setor de 
Suprimentos do DAE através de e-mail. 
 
7.4 – Os serviços contemplarão:  

 Medições feitas constantemente (semanalmente); 

 Intervenção imediata em caso de detecção de irregularidades; 

 Indicação de falhas através de laudos impressos ou digitais, enviados a equipe eletromecânica 
responsável pela execução das manutenções; 

 Indicação da proposta de correção para eliminar a falha; 

 Análise de fatores de risco que comprometem o trabalhador na execução da manutenção; 

 Foto real e termográfica nos laudos. 
  

7.5 – Será de 12 (doze) meses a vigência do contrato, com início a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado conforme art 57 da Lei Federal 8666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – A CONTRATADA, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a: 

 

 Atender prontamente os chamados técnicos do CONTRATANTE, em prazo não superior a 02 (dois) 
dias úteis; 

 

 Executar o serviço somente por profissionais técnicos qualificados da própria empresa; 
 

 Acondicionar adequadamente os bens defeituosos e os reparados que necessitarem ser deslocados; 
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 Configurar e ativar os equipamentos, atendendo integralmente às características e às necessidades do 
Fabricante, responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, equipamentos, acessórios e mão-
de-obra necessária para seu perfeito funcionamento; 

 

 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com 
o CONTRATANTE. 

 

 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

 Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

 Abster-se de transferir responsabilidades para terceiros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros prestadores de serviços, sem anuência da CONTRATANTE; 

 

 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas; 

 
CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.2 - O CONTRATANTE, no decorrer da execução do presente Contrato, obriga-se a: 
 

 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, 
permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA em suas 
dependências , desde que devidamente identificados; 

 

 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços e promover 
os pagamentos dentro dos prazos convencionados; 

 

 Atestar e liquidar Nota Fiscal fatura correspondente ao serviço executado, através de Ordem Bancária; 
 

 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente 
aplicáveis ao Contrato; 

 

 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
10.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, da 
Lei Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES 
 
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo DAE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 
 

a. Advertência; 
b. multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

c. multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do 
objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 
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d. multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial 
do mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o DAE pelo período de até 05 (cinco) 
anos. 

 
11.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 
vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
 
11.3 – A multa deverá ser recolhida DAE no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de 
recebimento da notificação. 
 
11.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente. 
 
11.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da 
execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o DAE pelo 
período de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais 
pertinentes. 
 
11.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
11.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho 
que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou 
interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 
da Lei Federal n. º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a 
ampla defesa quando esta: 
 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha 
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo 
CONTRATANTE. 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
f) infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato; 
g) transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
h) deixar de fornecer o produto requisitado, abandonando o fornecimento ou suspendendo-o por mais 
de 2 (dois) dias seguidos, mesmo por motivo de força maior, desde que não comunique previamente ou 
imediatamente ao Contratante; 
i) deixar de comprovar, quando solicitado, o regular cumprimento de suas obrigações tributárias e 
sociais; 
j) entrar em regime de concordata ou falência e ainda, dissolver-se ou extinguir-se. 

 
12.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 
 13. 1 – Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando o 
interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso 
resultante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
14.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, bem como o Decreto Municipal nº 126/13. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 – O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme 
parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8666/93; 

 
15.2 – A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Contratado, não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação; 
 
15.3 – O Contratado não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira; 
 
15.4 – É vedado à Contratada sublocar total ou parcialmente o fornecimento contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
 
16.1 – A publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial correrá por conta e ônus do Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
 
17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer 
outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em duas (02) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, 
ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 
 

 
João Monlevade, 06 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
      CLERES ROBERTO DE SOUZA                 IGOR BRAGA GOMES ME 
          DIRETOR DO DAE                                                                         CONTRATADO 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1)______________________________                        2)  _________________________________ 
  
CPF n° _________________________                            CPF n° _____________________________ 


