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.' NPJ/MF sob O nO18.715.383/0001-40, neste
O MUNIClplO DE BELO HORIZONTE, inSCriton~ C a ão Ângela Imaculada Loureiro de Freitas
ato representado pela Secretária MUnlClp~1~~8E ~~irio Santo Antõnio, CEPo 30330~240, Belo
Dalben, com sede a Rua CarangOla'c~NTRATANTE e a pessoa física Carolina Faria Baplista
Horizonte-MG, doravante denominado A' • 133 Parque Turista, Contagem, CEP 32.110-480,
Peres, residente e domiCIliado nac~~a 0;~a7~5 276-25 neste ato denominada CONTRATADA,
RG MG 10.552.241 SSP/MG, . . d~ licita ão nos termos do art. 24, li, da Lei Federal
celebram o presente Contrato, por dispensa ç It - nO15 113/13 e suas alterações
nO8.666/93, Decretos Municipais n° 10.710/01 e suas a eraçoes, '. _ .
e nO15.185/13 e suas alterações, mediante as seguintes clausulas e condlçoes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO .
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço para ministrar palestras, em dOIS
encontros sobre o tema "Circulos Restaurativos na Mediação Escolar", no Seminário "Gestão
Democrática e a Câmara de Mediação de Conflitos no Colegiado Escolar", sendo 06 (seis)
horas de palestra e 04 (quatro) horas de planejamento com a equipe do Programa Familia
Escola, totalizando 10 (dez horas).

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DO CONTRATO
O valor total deste contrato é de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo o valor de hora-aula de R$
100,00 (cem reais), a ser pago em duas parcelas, em conformidade com o disposto no presente
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As des~esas decorrente.s da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, ou outra que vier a substitui-Ia:

2200.0083.12.361.207.2705.0001.3.3.9036_09 0300

CLÁUSULA QUARTA. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em duas parcelas, em até 30 dias após a conclusão do serviço
devidamente atestado pelo fiscal do contrato. '
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. . rente a 05 (cinco) horas, totalizará o valor de R$
Subcláusula Primeira:- A primeira parcela, re!e a efetiva prestação dos serviços previstos para
500,00 (quinhentos reais), deverá ser paga apos
o mês de agosto.

referente a 05 (cinco) horas, totalizará o valor de
Subcláusula Segunda:- A segunda parcela, . a efetiva prestação dos serviços previstos
R$ 500,00 (quinhentos reais), deverá ser paga apos
para os meses de setembro e novembro.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 25/08/2017 a 31/12/2017.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:. . d presente contrato, cumprindo6.1. Entregar os serviços em conformidade com o objeto o
rigorosamente os prazos; . .
6.2. Garantir a boa qualidade do serviço entregue,
6.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou dolo; .
6.4. Submeter-se ás normas e determinações do CONTRATANTE no que se referem a
execução deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
7.1 Acompanhar e fiscalizar, integralmente, a execução do contrato, ficando como representante
da Secretaria Municipal de Educação, a Sr" Rosângela Elmira Veloso, BM 33.203-1, na condição
de fiscal do contrato.

7.1.1 O agente público responsável pelos procedimentos de contratação e/ou pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato, quando
verificar conduta irregular atribuida a pessoa física ou juridica, inclusive seus
representantes, que seja parte em contrato firmado com a Administração,
representará á autoridade competente, apresentando a descrição dos fatos.

7.1.2 Os procedimentos para aplicação das sanções estão disciplinadas nos art. 26
a 33, do Dec. Mun. 15.113/13.

7.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais falhas ou
irregularidades encontradas na execução do objeto;

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A prática de atos i1icitos sujeita o infrator á aplicação das seguintes sanções administrativas
previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nO8.666/93 e no Decreto Municipal nO
15.113/13. alterado pelos Decretos Municipais nO15.270/13; nO15.302/13 e nO15.395/13:
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a) advertência;

~j~u~~~nsão temporária d~ participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo nao supenor ~ ~2 (doIs~onn~~~;arcom a Administração Pública

~~q~eaC~~~a;:~u~:r~~d~~%d~~~sP~~~er~~~;nf~sda punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Subcláusula Primeira - Compete ao Gerente Administrativo e Financeiro da SMED aplicar as
penalidades previstas nas alineas a e b do caput desta cláusula, devendo, em caso de r.~curs~
administrativo, após manutenção da decisão recorrida, remeter o recurso para ana Ise
julgamento do Secretário.

Subcláusula Segunda - Compete ao Secretário Municipal Adjunto aplicar as penalidad:s
previstas na alínea c do caput desta cláusula, devendo, em casode recurso administrativo, apos
manutenção da decisão recorrida, remeter o recurso para análise e Julgamento do Secretano
Municipal Titular.

Subcláusula Terceira - Compete ao Secretário Municipal Titular aplicar a penalidade prevista na
alínea d do caput desta cláusula, devendo, em caso de recurso administrativo, após manutenção
da decisão recorrida, remeter tal recurso para análise e julgamento do Prefeito, ou a quem for
delegada a presente competência.

Subcláusula Quarta - Compete à SMED, por meio de sua gerência competente, aplicar as
penalidades cabiveis quando verificados atos ilícitos relacionados ao comportamento do
contratado, observado o disposto nesta cláusula.

Subcláusula Quinta - A responsabilidade do infrator serà apurada com a observància do devido
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles
inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os principios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

CLÁUSULA NONA - DOS PERCENTUAIS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da
Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades:
9.1. Adverténcia
9.2. Multa nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução

de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, caléÚlado
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de
recusa do infrator em assinar o contrato.

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de o infrator retardar o
procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigaçõesassumIdas.

J
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t uando houver o descumprimento
d) It d 3°1. (três por cento) sobre o valor do contra o, q

mu a e ° . d obrigações assumidas. .
das normas juridicas atmentes ou as I d arcela que eventualmente for descumprida

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o va or a psacordo com as especificações, condições
na hipótese de o mfrator prestar o se~lço em de I 'dade ou defeito oculto que o tornem
e qualidade contratadas e/ou com VICIO,Irregu arl
impróprio para o fim a que se destma. t) b e o valor total do contrato quando o infrator

f) multa indenizatória de 10% (dez por cen o so r
der causa à rescisão do contrato. h' ótese de o infrator ensejar a rescisão

g) multa indenizatória, a titulo de perdas e danost, na. I~dministração Pública superiores aos
do contrato e sua conduta Implicar em gas os a

9.3. ~~~t~~:~~sprevistos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento

~m:d~~a~~~:ç~~b~~iu;~~~17d~~~:~~cr~Çf~~ultada a defesa prêvia no respectivo processo, no

prazo d~.~.\cin~~ d~~~~t~:. aplicação das penalidades prev~stas no subitem anterior será
concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentaçao de recurso. .

95 As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ~u
s~paradamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execuçao
do objeto contratado. . . _ .

9.5.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subltem aCima serao concedidos os
prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. . '_

9.6. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como mexecuçao
total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de mteresse
público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
9.7. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada
abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou
inexequivel.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
Consideram-se os seguintes ocorrências como motivo para rescisão do contrato:
10.1. O presente contrato extinguir-se-á ao término de sua vigência, sem necessidade de
qualquer notificação ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser
rescindido a qualquer tempo.
10.2. O presente contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada:

10.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato;
10.2.2. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; •
10.2.3. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução 'deste
contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; .
10.2.4. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2
(dois) dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação
prévia e imediata ao Contratante;
10.2.5. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou
contratar com a Administração Municipal;
10.2.6. demais hipóteses previstas na legislação.
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10.3. A rescisão do contrato poderá ser:
1- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no
subitem anterior;
11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo da
contratação, desde que haja conveniência para a Administração;
111 - judicial, nos termos da legislação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO
Este contrato pOderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente
justificado. quando o interesse público assim o exigir, sem indenização á CONTRATADA, a não
ser em caso de dano efetivo disso resultante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente contrato no "Diário Oficial do Municipio" correrá por conta e
ônus do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca. de Belo. Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presenteInstrumento.

E por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) vias deIgual teor e forma. '

Belo Horizonte, a,~ IOf I ,2,0 1'1
~ LL de FIIilIas O!ltlen. BM ,~

•• ' '3 , __di.... .'
~~.4' ce-<-~'<!vc-e Iv...-. •

Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
Secretária Municipal de Educação

?
Carolin .aria Baptista Peres
pest7iSica contratada
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