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DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO  005/2021 SMC 

PROCESSO: 01.030.368/21-72 

IDENTIFICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL:  900828 

DISPENSA EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços gráficos (cartazes, panfletos, banners), para divulgação do Edital da 

Política Cultura Viva e promoção das ações dessa Politica em atividades públicas, conforme especificações 

no Anexo I, deste Edital.  

 

TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 18/10/2021 ÀS 10:30 HORAS. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: DIA 18/10/2021 ÀS 11:00 HORAS. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF. 

 

SITES PARA CONSULTAS: http://www.licitacoes-e.com.br ou no Portal da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc. 

 

TELEFONES: (31) 3277-4421 – (31) 3277-4638.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DISPENSA ELETRÔNICA SERÁ REALIZADO POR MEIO DO PORTAL DO 

BANCO DO BRASIL NO ENDEREÇO http://www.licitacoes-e.com.br.  

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc.
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC, entidade integrante da Administração Pública Indireta 

do Município de Belo Horizonte,  realizará o procedimento para atender a demanda Secretaria Municipal de 

Cultura-SMC na execução da meta 3, etapa 1,2 e 3 da terceira etapa de implementação do Projeto em parceria 

com o Governo Federal, Ministério do Turismo Convênio nº117/2020, Plataforma +Brasil nº 904066/2020, 

torna público que fará realizar, conforme as datas e horários acima discriminados, a Dispensa Eletrônica 

005/2021, por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, nos termos dos 

Decretos Municipais nº 17.317/20 e nº 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, da Lei Federal nº 8.666/1993 

art. 24, Decreto Federal nº 10.024/2019, IN 206/2019 e Lei Complementar nº 123/06, observadas ainda as 

determinações da Lei Federal nº 12.846/13. 

 

 2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de serviços gráficos (cartazes, panfletos, banners), para divulgação do Edital da Política 

Cultura Viva e promoção das ações dessa Política em atividades públicas, conforme especificações no Anexo 

I, deste Edital. 

 

 

3. DAS INFORMAÇÕES  

 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser apresentados, via INTERNET, para o e-mail 

licita.fmc@pbh.gov.br. 

 

 3.1.1. As respostas serão disponibilizadas no prazo de dois dias úteis diretamente no “site” www.licitacoes-

e.com.br, no “link” correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os interessados. 

 

 3.2. Somente poderão participar desta dispensa beneficiários da LC 123/06 que atenderem a todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos.  

 

3.3. O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio a partir da sua assinatura.  

 

3.4. O prazo de entrega é de 15 (quinze)dias a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.  

 

3.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrem em 

quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

a.1) Vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, pois a participação de consórcio não 

garante e/ou amplia a competitividade, podendo até restringir a concorrência, pois as empresas 

consorciadas deixariam de competir entre si e ainda não daria condições de participação a outras 

empresas, levando a Administração a não selecionar a proposta mais vantajosa*; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município 

c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera de 

Governo; 

d) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

4. DA(S) DOTAÇÃO (ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

mailto:licita.fmc@pbh.gov.br
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As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

3100.1100.13.392.146.2.917.0001.339039-13 0030.137 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL  

 

5.1. Os interessados encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico, proposta até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

 5.1.1. A proposta inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global do lote. Os valores unitários dos 

itens que compõem os lotes serão exigidos apenas na Proposta Ajustada, adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, nos termos do item 6 e Anexo II.  

 

5.2. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no presente edital 

e seus anexos.  

 

5.3. Quando do lançamento da proposta inicial, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante deverá 

lançar o valor global do lote em moeda corrente nacional, com duas casas decimais.  

 

5.4. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do edital.  

 

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO  

 

6.1. Após a convocação pelo coordenador, a empresa vencedora deverá apresentar Proposta Ajustada, 

conforme modelo Anexo II.  

 

6.2. A proposta de preços deverá conter:  

 

6.2.1.  Razão Social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

6.2.2. Modalidade e número da dispensa de licitação 

. 

6.2.3. Especificação clara, detalhada e completa do objeto. 

; 

6.2.4. valor global do lote, discriminando o valor unitário e total dos itens que o compõe; 

 

6.2.5. Prazo de execução do serviço. 

 

6.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias. 

 

6.2.7. Prazo de pagamento: em até 30 dias do atestamento definitivo da despesa (ou conforme cronograma). 

 

6.2.8. Dados bancários do fornecedor, para pagamento. 

 

6.2.9. Local, data e assinatura do representante legal da empresa. 

 

6.2.10. Juntamente com a proposta de preços ajustada a empresa arrematante deverá apresentar: 
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6.2.10.1. Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo Anexo III, no 

caso de beneficiário. 

 

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

. 7.1. Será considerado habilitada a empresa que atender ao disposto abaixo:  

 

7.1.1. Ser cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – SUCAF: 

 

a. com situação regular e habilitado na (s) linha (s) de fornecimento compatível (véis) com o (s) objeto 

(s) licitado (s);  

 

b. com documentação vencida, mas habilitado na (s) linha (s) de fornecimento compatível (véis) com o 

(s) objeto (s) licitado (s), deverá apresentar o (s) documento (s) regularizador (es);  

 

7.2. É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, para efeito da contratação, providenciar seu 

cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 

11.245/03. Se cadastrado o licitante deverá manter a documentação atualizada. 

 

  

8- DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS  

 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Licitante 

e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades:  

 

8.1.1. advertência;  

 

8.1.2. multas nos seguintes percentuais:  

 

a. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto, 

até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, excluída, 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 da adjudicação da licitação em caso 

de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

 

c. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou outro 

instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirála(o);  

 

d. multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas;  

 

e. multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas; 

 

 f. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o infrator 

entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas 

e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 
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g. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa 

à rescisão do contrato;  

 

h. multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a cancelamento da 

nota de empenho e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados;  

 

8.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema Único 

de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do inciso III, art. 156 da Lei nº 

14.133/2021;  

 

8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria competente.  

 

8.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento imediatamente 

subsequente à sua aplicação.  

 

8.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal Adjunto 

competente ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal.  

 

8.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal competente. 

 

8.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar 

será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

8.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

 

8.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso.  

 

8.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a 

análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado. 8.8.1. Na hipótese 

de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à 

pena mais gravosa.  

 

8.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do 

Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente 

explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

 8.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, inclusive 

aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível. 

 

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
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9.1. Homologada a dispensa de licitação será formalizada a contratação mediante emissão de Nota de 

Empenho. 

 

9.2. A Adjudicatária deverá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

convocação. 

 

9.2.1. O prazo para a retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

 

9.3. A recusa em retirar a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo estabelecido no subitem 9.2, sem justificativa por 

escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 

habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar 

remanescentes, na ordem de classificação, nos termos da Lei nº 10.520/2002.  

 

9.4. A Fundação Municipal de Cultura possui a prerrogativa de chamar a segunda colocada em caso da recusa 

da primeira em assinar o contrato. 

 

9.5. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da 

Fundação Municipal de Cultura, após a apresentação do documento fiscal devidamente atestado pelo 

responsável ou fiscal do contrato.  

 

9.5.1. Para a realização do pagamento, deverão ser completamente atendidas às exigências definidas no 

edital e seus anexos e na Lei nº 8.666/93, devendo ainda a contratada manter as condições de regularidade 

demonstradas para habilitação junto ao SUCAF.  

9.5.2. A Contratada deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação Municipal vigente, contendo 

a discriminação do objeto a que se referem e o período da prestação do serviço. 

9.5.3. O documento fiscal deverá ser encaminhado ao responsável ou fiscal do contrato que deverá atestar 

a despesa, e enviar imediatamente, ao setor competente para pagamento, juntamente o Relatório de 

Desempenho do Fornecedor. 

9.5.4. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, o(s) 

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo constante do subitem anterior 

será contado a partir do atestado do documento fiscal reapresentado. 

10. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

10.1. Nos procedimentos realizados pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte serão observadas 

as determinações que se seguem: 

 

10.2. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte exige que os licitantes/contratados, observem o 

mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos, conforme Decreto Municipal nº 

16.954/2018, que regulamenta, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013. Em consequência desta política, 

define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

 

10.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de 

valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de licitação ou execução do Contrato;  

 

10.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação 

ou a execução de um Contrato em detrimento do Contratante;  
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10.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a 

apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, destinado a estabelecer os preços das 

propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da competição livre e 

aberta;  

 

10.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, 

pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a 

execução de um contrato; 

 

10.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

10.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação ou 

oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do 

Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação 

de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou 

 

10.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do Contratante ou outro 

Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

10.3. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte rejeitará uma proposta e aplicará as sanções 

previstas na Lei Federal 8.666/1993, se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em 

práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.  

 

10.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria 

SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério 

da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

11. DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE 

DADOS  

 

11.1.  A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos 

programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante 

o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual. 

  

11.1.1. A contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a 

segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou 

ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 

não previstos.  

 

11.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores 

de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou 

dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

 

11.3. A contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha 

acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
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11.1.4. A contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto 

deste instrumento contratual.  

 

11.1.4.1. A contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento 

do objeto descrito neste instrumento contratual. 

  

11.1.5. A contratada fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da 

rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.  

 

11.1.5.1. Ao contratante não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual. 

 

11.1.5.1.1. A contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 

razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de 

realizar seu tratamento. 

 

11.1.6. A contratada deverá notificar, imediatamente, o Órgão Gerenciador/Órgãos Participantes no caso 

de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

11.1.6.1.A notificação não eximirá a contratada das obrigações e/ou sanções que possam incidir em 

razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

11.1.6.2. A contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento 

contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano 

e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.  

 

11.1.7. A contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com o Órgão Gerenciador/ para 

os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

11.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a contratada e o Órgão Gerenciador/Órgãos 

Participantes, bem como, entre a contratada e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 

prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.  

 

11.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a contratada 

a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de 

outras cominações cíveis e penais. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Eventuais retificações do edital serão disponibilizadas no site http://www.licitacoes-e.com.br e no Portal 

da PBH no endereço https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc
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12.1.1. No caso de retificação do edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhadas continuam válidos. 

 

12.1.2. Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 

permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s). 

 

12.2. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à indenização, 

salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

12.3. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

12.4. A Contratada não poderá: 

 

12.4.1 É vedada à Contratada subcontratar terceiros para execução dos serviços objeto deste termo e seus 

anexos, sendo-lhe, portanto, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 

decorrentes dele. 

 

 

12.5 São obrigações da Contratada: 

 

a) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

b) Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

c) Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 

vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

d) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos 

e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do 

objeto.  

 

12.6. São obrigações do Contratante:  

 

a)  Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CONTRATADO. 

b)  Preparar e instruir para pagamento as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor 

competente. 

c) Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

d)  Efetuar o pagamento do contrato com as devidas retenções legais. 

. 

 

12.7. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via Sistema Eletrônico 

ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município. 

 

12.8. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo coordenador ou pela autoridade a ele superior. 

 

12.9. A participação do licitante nesta Dispensa Eletrônica implica em aceitação de todos os termos deste 

edital.  
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12.10. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da contratação, 

providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do 

Decreto Municipal nº 11.245/2003.  

 

12.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Belo Horizonte.  

 

12.12. Fazem parte deste edital: 

 

• Anexo I. Especificação 

• Anexo II. Modelo da proposta de preço ajustada  

• Anexo III Modelo de Declaração de Benefício da Lei Complementar 123/2006 

• Anexo IV: Minuta de Contrato; 

• Anexo V: Ordem de Serviço 

 

Belo Horizonte,          de                             de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Fabíola Moulin Mendonça 

Secretária Municipal de Cultura 

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura 
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ANEXO I  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

DISPENSA ELETRÔNICA 005/2021 

 

 

1-ESPECIFICAÇÃO 

 

Contratação de serviços gráficos (cartazes, panfletos, banners), para divulgação do Edital da Política Cultura 

Viva e promoção das ações dessa Política em atividades públicas. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

 

1 

PLANFETOS 150X210MM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0CORES EM 

PAPEL COUCHE FOSCO 115G 

 

3000 

 

2 

CARTAZES 420 X297 MM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES EM 

PAPEL COUCHE FOSCO 170G  

 

200 

 

3 

BANNERS TAMANHO 0,9554X1,00 IMPRESSÃO EM LONA COM 

ACABAMENTO DE BASTÃO E CORDA  

 

10 

 

 

 

2-PRAZO PARA FORNECIMENTO 

 

O contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura,  

 

Os produtos deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as especificações do 

Edital. 

 

A arte será disponibilizada online pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Cultura com 

antecedência de 15 (quinze) dias.  

 

O prazo máximo de entrega é de 15 (dez) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço 

(anexo III) emitida pelo Fiscal do Contrato, devidamente assinado pela contratante.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

 

DISPENSA ELETÔNICA 004/2021 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço: 

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato: 

Prazo de entrega: 

Validade da proposta: 60 dias 

Garantia dos serviços prestados:  

Prazo de pagamento: 30 dias do atestamento  

Dados bancários:  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITARIO  

 

   1 

PLANFETOS 150X210MM IMPRESSÃO 

DIGITAL 4X0CORES EM PAPEL COUCHE 

FOSCO 115G 

 

3000 

 

 

2 

CARTAZES 420 X297 MM IMPRESSÃO 

DIGITAL 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 

FOSCO 170G  

 

200 

 

 

3 

BANNERS TAMANHO 0,9554X1,00 

IMPRESSÃO EM LONA COM ACABAMENTO 

DE BASTÃO E CORDA  

 

10 

 

 

 

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ ......................................................................... reais e .......... centavos. 

 

 

Declaro que os preços propostos estão inclusos todas as despesas, fretes até o destino, materiais de consumo, 

peças, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta dispensa eletrônica, nada mais 

sendo lícito pleitear a esse título; 

 

 

 

_____________________,_______/_______/___________ 

 

 

Assinatura do Representante legal da empresa  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2021 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a Licitante ...................................................................................... é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, na condição de ............................................................ 

considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 

 

Atestamos para os devidos fins, que a Licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses que 

veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 

por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 

de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 

capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte 

quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

_____________________________, __________ de __________________ de _________ 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 

 

_________________, ______ de ___________________ de _______ 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 

BELO HORIZONTE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXX OS FINS QUE ESPECIFICA. 

PROCESSO N.º 01.030.364/21-11 

 

O Município de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura, neste ato representado pela 

Secretária Municipal de Cultura Fabíola Moulin Mendonça, doravante denominado Contratante, e de outro, a 

empresa ____________________________________., doravante denominada CONTRATADA, 

estabelecida na _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_________________________________________________, celebram o presente CONTRATO decorrente 

do Processo de Dispensa de Eletrônica n.º 005/2021 e em conformidade com a Leis Federal nos 8.666/93, e, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de serviços gráficos (cartazes, panfletos, banners), para divulgação do Edital da Política 

Cultura Viva e promoção das ações dessa Política em atividades públicas. 

.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Integram o presente contrato, o edital e demais documentos vinculados ao 

Dispensa Eletrônica 005/2021, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de __/__/2021 

e anexos, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, para 

todos os fins e efeitos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As especificações técnicas dos trabalhos a serem executados estão indicadas 

nos ANEXOS do Edital de Dispensa Eletrônica, que constituem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga a obedecer. 

              

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

2.1.  O contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

3.1. Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo 

período de 12 (doze) meses, o valor estimativo de R$xxxxxxxxx (_______________________________).  
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CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas correspondentes à execução deste contrato, no presente exercício, correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

 

3100.1100.13.392.146.2.917.0001.339039.13.0030.137  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO 

 

5.1. A Contratada deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação Municipal vigente, contendo a 

discriminação do objeto a que se referem e o período da prestação do serviço. 

5.2. O documento fiscal deverá ser encaminhado ao responsável ou fiscal do contrato que deverá atestar a 

despesa, e enviar imediatamente, ao setor competente para pagamento, juntamente o Relatório de Desempenho 

do Fornecedor. 

5.3. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, o(s) 

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e será contado a partir do atestado do 

documento fiscal reapresentado. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

6.2  Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

6.3 Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto,  vedado ceder 

ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações  dele decorrentes. 

6.4. Responsabilizar pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CONTRATADO. 

7.2. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a  tempo ao setor competente.  

7.3. Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar o objeto contratado.  

7.4. Efetuar o pagamento do objeto com as devidas retenções legais.  

7.5. Atualização monetária de 0,02% ao dia, em caso de atraso no pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras 

previstas no cadastramento junto ao SUCAF, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no 



 

Secretaria Municipal de Cultura  

 

_______________________________________________________________________________________  
16 de 22 

termo de compromisso ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, 

prazos e sanções estabelecidos no Decreto Municipal nº 15.113, de 8 de janeiro de 2013, que pode ser obtido 

a partir do endereço eletrônico www.cmbh.mg.gov.br e que prevê as seguintes penalidades: 

10.1.1 – Advertência. 

10.1.2 – Multa, nos seguintes percentuais: 

a – multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega ou execução do 

objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente  a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, excluída, 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 da adjudicação da licitação em caso de 

recusa do infrator em assinar o termo de compromisso; 

c – multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator retardar 

o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

c.1) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

c.2) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria 

Municipal de Cultura; 

c.3) tumultuar a sessão pública da licitação; 

c.4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

c.5) propor recursos manifestamente protelatórios 

c.6) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto 

ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Secretaria Municipal de Cultura; 

c.7) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

d – multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das norma) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do termo de 

compromisso, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93; 

d.1) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

d.2) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para 

fins de liquidação e remuneração da despesa; 

d.3) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante; 

d.4) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante; 

d.5) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do termo de compromisso; 

d.6) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do termo de compromisso; 

d.7) tolerar, no cumprimento do termo de compromisso, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

d.8) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando exigido, aos seus empregados ou 

omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra; 

http://www.cmbh.mg.gov.br/#_blank
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d.9) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial 

quando solicitado pela Administração; 

d.10) deixar de repor funcionários faltosos; 

d.11) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra; 

d.12) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

d.13) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, encargos fiscais e 

sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do termo de 

compromisso nas datas avençadas; 

d.14) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada; 

as jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV, do Decreto Municipal nº 

15.113/13;  

e – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o infrator 

entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 

vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

f- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida na hipótese de 

o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas 

e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

g– multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do termo de compromisso quando o infrator 

der causa à rescisão do termo de compromisso; 

h – multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do termo de 

compromisso e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

10.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Fundação Municipal de Cultura, conforme 

disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal n° 15.113/13. 

10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Secretaria 

Municipal de Cultura, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal n° 

15.113/13. 

10.1.5 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, com o consequente 

descredenciamento do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, 

nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

10.2.2.  A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente ou autoridade competente que o substitua. 

10.3. Na aplicação das penalidades será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

10.3.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.3 será concedido prazo de 10 (dez) 

dias úteis para apresentação de recurso. 
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10.4. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, de 

forma fundamentada, e não exime o contratado da plena execução do objeto contratual. 

10.4.1 Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para defesa 

e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

10.5.  O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracteriza inexecução total do termo de 

compromisso e ocasionará sua rescisão, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da 

autoridade competente pela contratação. 

10.6 – Poderá, ainda, ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, precedida do devido processo 

administrativo, a prática de atos tendentes a frustrar os objetivos da licitação, inclusive a oferta de preço 

manifestamente inexequível ou maior que o de mercado. 

10.7 – O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral, nos termos do art. 24 

do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação ou interpelação 

ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo.  

 

11.2. O presente Contrato poderá ser ressentido nas hipóteses previstas na legislação, desde que formalmente 

motivado nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses de a 

Contratada: 

    

     11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato;  

 

11.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

11.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte;  

 

11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, insistindo 

em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

11.2.5. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e sociais;  

 

11.2.6. ser declarada inidônea e/ ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Municipal; 

 

11.2.7. Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exeto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo 

Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada; 

 

11.2.8. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, 

salvo com expressa autorização do Contratante.  

 

11.3 A rescisão do contrato poderá ser: 

 

11.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no subitem 

anterior;  

 

11.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para Administração;  

 

11.3.4. Judicial, nos termos da legislação;  

  



 

Secretaria Municipal de Cultura  

 

_______________________________________________________________________________________  
19 de 22 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE 

 

12.1. O contrato será atualizado monetariamente, pelo IGPM (Índice Geral de Preço do Mercado) medido pela 

FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

 

12.2. A periodicidade de reajuste não será inferior a um ano, contada inicialmente da data limite para 

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 

11.1.  Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa do contrato, que implique custos adicionais. 

 

§ 1º -Incluem-se na vedação, a repactuação/revisão de preços. 

§ 2º -Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

     § 3º -Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante Legal da 

CONTRATANTE, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual 

para se atingir o interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando 

o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, a não ser em caso de dano efetivo disso 

resultante, conforme § 2º, art. 79, Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS  

 

14.1. O Fornecedor obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos 

programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante 

o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual. 

 

14.1.1. O Contratado  obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a 

segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que 

causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

 

14.1.2. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de 

serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados 

pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

 

14.1.3. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha 

acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

14.1.4. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual.  

 

14.1.4.1.O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente 

necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste 

instrumento contratual.  
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14.1.5. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, 

restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

 

14.1.5.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

 

14.1.5.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.  

 

14.1.6. O Contratado deverá notificar, imediatamente, o Órgão Gerenciador/Órgãos Participantes no caso de 

vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

14.1.6.1.A notificação não eximirá o Fornecedor das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da 

perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

14.1.6.2.O Fornecedor que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

15.2 A execução deste contrato, como também os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.3. É vedada a Contratada Subcontratar terceiros para execução dos serviços do objeto deste termo e seus 

anexos, sendo-lhe, portando, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele 

decorrentes.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial Municipal - DOM - correrá por conta e ônus 

da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO 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 presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo: 

Belo Horizonte, ____ de ____________ de 2021 

____________________________________ 

Fabíola Moulin Mendonça  

Secretária Municipal de Cultura /  

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura. 
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_________________________ 

Representante da Empresa                  

 

 

 

 

ANEXO V 

 

ORDEM DE SERVIÇO 

 

DISPENSA ELETRÔNICA 005/2021 

 

Processo: Nº 

Fornecedor:  

 

Item  Descrição do Serviço  Quantidade  Valor 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Observações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão para a entrega: 

Assinatura do Gestor: 

 

 

BM DATA 

Assinatura do Fiscal  

 

 

BM DATA 
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