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CONTRATO Nº 067/2017 

 

 
CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA 
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUÍMICA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUAS E ESGOTOS E A EMPRESA ECO SYSTEM – 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.” 
 
 

 
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 ECO SYSTEM – 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.067.846/0001-74, estabelecida à Rua 
Rua Dom Pedro I, 458, Bairro Jardim Brasil, na Cidade de Campinas - SP, representada por Gabriele Scappini, 
CPF 021.697.118-72, neste ato denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, decorrente do 
Processo Licitatório nº 048/2017, modalidade Pregão Presencial nº 045/2017 e em conformidade com  a Lei nº 
10.520 de 17/07/2002, e dos Decretos Municipais nº 006 de 10 de Janeiro de 2014 e nº 126 de 16 de outubro de 
2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – Serviços Técnicos Profissionais na Realização de Análise Química nos seguintes parâmetros físico-químicos: 

 
a) Inorgânicos 
b) Orgânicos  
c) Agrotóxicos 
d) Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção 
e) Padrão de Aceitação para Consumo Humano 
f) Trihalometanos 
g) Cianobactérias 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 – Fica determinado o valor total do presente contrato em R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à prestação de serviços mediante 
apresentação do competente documento fiscal. 
 

3.1.1 – 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 126/2013. 
 

3.2 – O pagamento será efetuado através de depósito bancário diretamente na conta indicada pela licitante em sua 
proposta comercial. 
 
3.3 – 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. 
 

3.3.1 – Para receber os respectivos créditos, a empresa contratada deverá apresentar comprovação 
de recolhimento de contribuição previdenciária e trabalhista (Guia GSIP). 
 

3.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará 
suspenso até que o fornecedor sane os problemas. 
 
3.5 – 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. 
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3.6 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram 
exigidas quando da habilitação. 
 

3.6.1 – A Contratante poderá solicitar à Contratada que apresente a GFIP - Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à Previdência Social, que contém as informações de vínculos empregatícios e 
remunerações, geradas pelo aplicativo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social, assim como a relação de trabalhadores registrados nesse sistema.  
 
3.6.2 - Como a Guia de Recolhimento do FGTS deve ser quitada até o dia 07 (sete) de cada mês, em 
relação à remuneração do mês anterior, a Nota Fiscal emitida após esse dia, deverá ser acompanhada da 
GFIP e SEFIP relativas ao mês de remuneração. Caso a Nota Fiscal seja emitida anteriormente ao dia 07 
(sete), poderá ser acompanhada da GFIP e SEFIP relativas ao mês anterior. 
 

3.7 - A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, discriminar o serviço prestado, número de horas trabalhadas e 
não poderão constar descontos; sujeitos a devolução da nota; 
 
3.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no IGPM pró-
rata no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 
 
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 consequências 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: 
03.01.03.17.512.1702.2117 – Manutenção Serviços Abastecimento Água – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha: 722. 
 

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 a Chefe do Setor de Captação, Análise e Controle de 
Água do DAE. 
 

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  
 
7.1. A coleta é de responsabilidade da empresa contratada, bem como as despesas de deslocamento e 
hospedagem do profissional responsável pelas mesmas. 
 
7.2. Os Serviços de coletas serão feitos impreterivelmente de acordo com a tabela de coletas e entrega de 
resultados, no horário determinado pelo DAE. Um funcionário do DAE acompanhará os trabalhos do técnico da 
empresa contratada e indicará os pontos de coleta.  
 
7.3. As coletas e analises deverão ser feitas por profissional qualificado e conforme Portaria nº 518 do MS Cap.IV 
art 17º 

                    “Art. 17º. As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros 
físicos, químicos, microbiológicos e de radioatividade devem atender às especificações 
das normas nacionais que disciplinem a matéria, da edição mais recente da publicação 
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Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das 
instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works 
Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF), ou das normas publicadas 
pela ISSO (International Standartization Organization).  
 
                      § 1º Para análise de cianobactérias e cianotoxinas e comprovação de 
toxicidade, por bioensaios em camundongos, até o estabelecimento de especificações 
em normas nacionais ou internacionais que disciplinem a matéria, devem ser adotadas 
as metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em sua 
publicação Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health comequences, 
monitoring and management. 
 
                      § 2º Metodologias; não contempladas nas referências citadas no § 1 “e” 
“caput” deste artigo, aplicáveis aos parâmetros estabelecidos nesta Norma, devem, para 
ter validade, receber aprovação e registro pelo Ministério da Saúde. 
 
                      § 3º As análises laboratoriais para o controle e a vigilância da qualidade da 
água podem ser realizadas em laboratório próprio ou não que, em qualquer caso, deve 
manter programa de controle de qualidade interna ou externa ou ainda ser acreditado ou 
certificado por órgãos competentes para esse fim.”  

 
7.4. A empresa estará sujeita as penalidades previstas no item 8, caso ocorra descumprimento total ou parcial na 
execução dos serviços.  
 
7.5 – Será de 12 (doze) meses, a vigência do contrato, com início a partir da data de sua assinatura. 
 
7.6 – O Contratado cujo domicílio seja diverso deste Município de João Monlevade, fica obrigado a promover o seu 
cadastro junto a Secretaria Municipal de Fazenda de João Monlevade, para fins de emissão de Nota Fiscal 
Eletrônico, através do sitio www.pmjm.mg.gov.br, nos termos do disposto no Decreto nº 126/2013. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
8.1. Fornecer os serviços, objeto do presente contrato, nas condições, preços e de acordo com as requisições feitas 
pelo CONTRATANTE, até o dia estipulado na NAF. 
 
8.2. Submeter-se às condições baixadas pelo Contratante com relação ao cumprimento do objeto desta licitação; 
 
8.3. Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de regularidade fiscal e previdenciária exigida para 
participação na licitação que deu origem ao presente contrato comprovando-as ao Contratante sempre que 
solicitado pelo mesmo. 
 
CLÁUSULA N0NA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 – 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: DAS SANÇÕES 
 
10.1 – 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; 

http://www.pmjm.mg.gov.br/
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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. 
 
10.2 – 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. 
 
10.3 – A multa deverá ser recolhida DAE no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de 
recebimento da notificação. 
 
10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente. 
 
10.5 – 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 cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes. 
 
10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
10.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 
 
11.1 – 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. 

 
11.2 – 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 SEGUNDA - RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 
 12. 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
13.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei Federal n. º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 008/07 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 – 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; 

 
14.2 – A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Contratado, não importará, de 

forma alguma, em alteração contratual ou novação; 
 
14.3 – O Contratado não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira; 
 
14.4 – É vedado à Contratada sublocar total ou parcialmente o fornecimento contratado. 
 
14.5 -  Fazem parte deste contrato o Edital de Pregão Presencial nº 045/2017 e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO 
 
15.1 – A publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial correrá por conta e ônus do Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 
 
16.1 - 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, 29 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLERES ROBERTO DE SOUZA  ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA 
               DIRETOR DO DAE                                                                     CONTRATADO 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
1)________________________________      2) _________________________________ 
 
 
  
CPF n° ___________________________       CPF n° _____________________________ 


