
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
Autarquia Municipal criada pela Lei 2.220, de 27 de agosto de 1973

CONTRATO SLUillR.JUR N° 1503/015/2013

PROCESSO N° 01.028265.13.97

EDITAL DE PREGÃO N° 017/2013

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO
HORIZONTE - SLU

CONTRATADA: A PONTO RÁPIDO LTDA- ME

VALOR: R$12.398,40 (DOZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E
QUARENTA CENTAVOS)

A Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU, Autarquia Municipal
criada pela Lei 2.220, de 27/08/73, com sede na Rua Tenente Garro n.? 118, 8° andar, Santa
Efigênia, nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sidnei Bispo, presente
também o diretor administrativo financeiro, Rodrigo Fortes de Magalhães Drummond,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa A PONTO RÁPIDO LTDA. - ME,
com sede na avenida dos Andradas, n° 367, loja 213 B, Bairro Centro, CEP 30.120-907, inscrita
no CNPJ sob o n.05.541.928/0001-05 Inscrição Estadual n.? 062.224.159.00-95, Inscrição no
SUCAF n'' 6919, neste ato representada por sua sócia proprietária, Jose Aparecida de Castro,
CPF sob o n? 002.408.566-94 e CI sob o n" MG - 7.881.999, a seguir denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico n? 2013/017,
processo administrativo 01.028265.13.97, e em conformidade com os Decretos Municipais n"
12.436/06 e n? 12.437/06 e com as Leis Federais n? 8.666/93 e n" 10.520/02, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO VALOR

1. Locação, incluindo assistência técnica, de 15(quinze) relógios de ponto com impressão
automática, digital, calendário permanente, acerto automático de horário de verão, bateria 24
(vinte e quatro) horas, a serem instalados nas diversas unidades funcionais da SLU.

LOTE/ITEM 1 (ÚNICO)

12.398,40

Locação, incluindo assistência técnica, de 15(quinze)
relógios de ponto com impressão automática, digital,
calendário permanente, acerto automático de horário de
verão, bateria 24( vinte e quatro) horas, a serem instalados
nas diversas unidades funcionais da SLU.

1.033,20

DESCRIÇÃO UNID. QTDE. Valor
unitário

Valor
lobal

UNIDADES FUNCIONAIS

• SC.OCD, Av. dos Andradas, 1345 - Santa
Efigênia;
GERLU Noroeste, Av. Eugênio Ricaldoni, 440 -
Gameleira; UN 15
GERLU Oeste, Rua Conselheiro Pires Mota 205-
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Salgado Filho;
• GERLU Barreiro, Rua Vicente de Azevedo, 301 -

Barreiro;
• Usina de Rec. Estoril, Rua Nilo Antônio Gazire,

147 - Estoril;
• DV.MAE, BR 040 Km 531 - Jardim Filadélfia;
• DP.TDR, BR 040 Km 531 - Jardim Filadélfia;
• DV.TRS, BR 040 Km 531 - Jardim Filadélfia;
• GERLU Pampulha, Rua São José do Divino, 100-

Santa Branca;
• Usina de REC. Pampulha, Rua Policarpo

Magalhães Viotti, 450 - Bandeirantes;
• GERLU Leste, Rua Luiz Cerqueira, 113 -

Pompéia;
• GERLU Nordeste, Rua Princesa Leopoldina, 485 -

Ipiranga;
• GERLU Venda Nova, Av. Liege, 10 - Jardim

Europa;
• DV.CAP/ALM, BR 040 - KM 531 - Jardim

Filadélfia;
• GERLU BARREIRO, ponto de apoio a varrição,

AV. Olinteo Meireles 35, Barreiro de Cima.

R$12.398,40VALOR GLOBAL DO LOTE =

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

o prazo de vigência será de 12(doze) meses, a contar da data de recebimento da 1a Ordem de
Fornecimento a ser emitida após assinatura deste contrato.

1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
em conformidade com o artigo 57, inciso IV da Lei n? 8.666/93.

2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo.

3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições iniciais do presente contrato, observada
a legislação em vigor.

4. Nos casos de majoração do valor contratual, exigir-se-á reforço da garantia prevista neste
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela unidade
orçamentária: 2903, unidade administrativa: 0001, funcional programática: 17.512.046.2.900,
despesa 3.3.90.39.17 e fonte de recurso: 0300, para os exercícios de 2013 e 2014, do orçamento

\A da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte- SLU.
~o'i\ .JlJ~.,. sL ,
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DOS PEDIDOS, DA ENTREGA E DA
ACEITAÇÃO

1. Os relógios de ponto deverão ser entregue e instalados no prazo máximo de 05(cinco) dias
úteis a contar da data da emissão da ordem de serviço.

1.1. O prazo de entrega e instalação do objeto admite prorrogação somente por motivos
fundamentados, devidamente comprovados pela CONTRATADA, e aceitos a critérios da
CONTRATANTE.

2. A aceitação do objeto entregue pela CONTRATADA será efetivada após ter sido examinada
pela CONTRATANTE, e julgado em condições de uso, devendo a CONTRATADA, em
qualquer época, obrigatoriamente, substituir os produtos entregues, desde que fique comprovada
a existência de defeitos ou colocados em uso, não atenderem ao especificado, sujeitando-se, em
caso contrário, às penalidades legais.

2.1. A substituição deverá ser feita de imediato ou no prazo máximo de 24(vinte e
quatro) horas.

3. Os relógios de ponto deverão ser instalados nos seguintes locais:

a) SC.OCD, Av. dos Andradas, 1345 - Santa Efigênia;
b) GERLU Noroeste, Av. Eugênio Ricaldoni, 440 - Gameleira;
c) GERLU Oeste, Rua Conselheiro Pires Mota, 205 - Salgado Filho;
d) GERLU Barreiro, Rua Vicente de Azevedo, 301 - Barreiro;
e) Usina de Rec. Estoril, Rua Nilo Antônio Gazire, 147 - Estoril;
f) DV.MAE, BR 040 Km 531 - Jardim Filadélfia;
g) DP.TDR, BR 040 Km 531 - Jardim Filadélfia;
h) DV.TRS, BR 040 Km 53! - Jardim Filadélfia;
i) GERLU Pampulha, Rua São José do Divino, 100 - Santa Branca;
j) Usina de REC. Pampulha, Rua Policarpo Magalhães Viotti, 450 - Bandeirantes;
k) GERLU Leste, Rua Luiz Cerqueira, 113 - Pompéia;
I) GERLU Nordeste, Rua Princesa Leopoldina, 485 - Ipiranga;
m) GERLU Venda Nova, Av. Liege, 10 - Jardim Europa;
n) DV.CAP/ALM, BR 040 - KM 531 - Jardim Filadélfia;
o) GERLU BARREIRO, ponto de apoio a varrição, AV. Olinteo Meireles 35, Barreiro de

Cima.

4. O recebimento does) produto(s) no local acima designado será feito por servidor ou comissão
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:

4.1. a CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Nota
de Empenho respectivas;

4.2. a comissão/servidor, de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA,
receberá o(s) produto(s) provisoriamente para verificação de especificação, quantidade,
preços, prazos e outros pertinentes;

4.2.1.encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA;

4.2.2. aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal
respectiva.
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5. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a comissão/servidor reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências relativas à
penalidades.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

1. A gestão deste contrato correrá por conta do Departamento Administrativo da Diretoria
Administrativo Financeira da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.

2. A fiscalização deste contrato correrá por conta da Divisão de Recursos Humanos/Seção de
Preparo de Pagamento e Encargos da SLU.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I.Ministrar treinamento adequado sempre que necessário para os operadores, sem qualquer ônus
para SLU.

2.Substituir os relógios de ponto no prazo rnaximo de 24(vinte e quatro) horas, desde que
comprovada a existência de defeitos ou de não atendimento ao especificado.

3. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados.

4. Entregar o(s) produto(s) de acordo com a(s) especificação(ções) constante(s) neste contrato e
em conformidade com a legislação aplicável.

5. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto à
execução do fornecimento.

6. Garantir a boa qualidade does) produto(s) entregue(s).

7. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de
Empenho.

8. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no item 7 do edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo
55 da Lei n" 8.666/93.

9. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à
CONTRA TANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do objeto
deste contrato, isentando, assim, a CONTRATANTE de quaisquer reclamações que possam
surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados,
independentemente de provocação por parte da Autarquia, ainda que tais reclamações sejam
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou
ajustadas na execução deste contrato.

10. 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 deste contrato.

11. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.
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12. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à execução deste
contrato.

13. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação
financeira.

14. A CONTRATADA não poderá ceder o objeto deste contrato.

15. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, ressalvando-se que, concedida a autorização, CONTRATADA e
SUBCONTRA TADA ficam solidariamente responsáveis, tanto em relação à SLU, como
perante terceiros, pelo integral cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nesse
ajuste.

16. Apresentar à CONTRATANTE mensalmente o SUCAF ativo em nome da CONTRATADA
e/ou certidões negativas exigidas no Edital, sob pena de suspensão da execução do contrato,
conforme previsto no item J 9.6.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

J. Franquear o acesso às instalações às instalações para a equipe da licitante vencedora
responsável pela instalação dos relógios de ponto.

2.Providenciar adequação da rede elétrica para instalação dos equipamentos.

3.Após as instalações, arcar com os custos de remoção dos relógios de ponto em caso de
necessidades da SLU.

4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado.

5. Verificar se o objeto está em conformidade com as especificações exigidas neste instrumento,
quando de sua entrega.

6. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas no item 7 do edital, durante toda a execução deste contrato, em cumprimento ao
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

7. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao fornecimento do
produto.

8. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do fornecimento.

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O pagamento será feito até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega e instalação dos
equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente conferi da e atestada
pela Divisão de Compras e aceitação formal da área fiscalizadora.

2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, modelo (se houver) e
o quantitativo efetivamente entregue.

Rua Tenente Garro, 118 Santa Efigênia • Belo Horizonte > MG ·30.240·360· (031) 't.
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3. Havendo irregularidades na ermssao da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando após a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
regu larizada.

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
Contratada, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93 e Decreto n °
15.113/13:

1. 1. advertência;

1.2. multas, nos seguintes percentuais:

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 19,8%, correspondente a
até 60 (sessenta) 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;

11 - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em
assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente;

III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou
para a contratação direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente

e aceito pela Administração;
c) tumultuar a sessão pública da licitação;
d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da

declaração em sentido contrário;
e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta

ou de licitação;
f) 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 Administração; g) 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 Federal n?
123, de 14 de dezembro de 2006;

IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação
ou do valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas
atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:

~\A JlJ~ " a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos
o 'l )~-'termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n? 8.666/1993;

~ ~ b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
o SI.! c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos

exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; ,
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d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do
contratante;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do

contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) 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;

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o
interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

k) deixar de repor funcionários faltosos;
I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de

serviços de mão de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de

atividade;
n) 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 contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e
previdenciária regularizada;

v - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da
licitação ou do valor da contratação direta, 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 tomem impróprio para o fim a que se destina;

VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
ou da Ata de Registro de Preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do
contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;

VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator
ensejar a rescisão do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços e sua conduta
implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados.

1.2.1. Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços a que se
refere o inciso 11 deste subitem for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente
comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a
contratação poderá, mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa.

1.2.2. Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de
multa, devidamente justificadas pelo Secretário Municipal Titular, pelo Secretário Municipal
Adjunto ou por seus equivalentes nos demais órgãos e entidades da Administração Pública
municipal.

1.2.3. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a
partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigação.

1.2.4. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação
.uperveniente de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos lor s.

Rua Tenente Garro, 118 Santa Efigênia • Belo Horizonte· MG • 30.240·360 • (031) 3277· 9

"CIDADE LIMPA NÃO É A QUE MAIS SE VARRE. É A QUE ME



-

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
Autarquia Municipal criada pela Lei 2.220, de 27 de agosto de 1973

1.2.5. Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as
atenuantes e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso
fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator.

1.2.6 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras
sanções administrativas.

1.2.6.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo serão
concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

1.2.7. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor
correspondente será executado observando-se os seguintes critérios:

I - se a multa aplicada superar o valor da garantia prestada, responderá o infrator
pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados
segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou
cobrados judicialmente;

II - inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas
futuras;

III - impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será o
crédito correspondente inscrito em dívida ativa.

1.2.8. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado
como inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos
respectivos ser rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da
autoridade competente pela contratação.

1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme o
disposto no Decreto Municipal 15.113/13 combinado com o inciso III do artigo 87 da Lei
8.666/93, por ato do Superintendente de Limpeza Urbana;

1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que se promova a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

1.5 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
Decreto Municipal 15.113/2013 combinado com o art. 7° da Lei n" 10.520/02.

2. As penalidades previstas nos subitens 20.1.1. e 20.1.2 serão aplicadas de ofício pelo Diretor
Administrativo Financeiro ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato.

3. Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 20.1.1. e 20.1.3 será facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir de sua notificação.

~ 4. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade é de competência do Secretário
. V-\A JiJ~\\ Municipal de Serviços Urbanos, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo,i ~\no prazo de IO ( dez) d ias da abertura da vista.

ti U Jg
~5. As multas não têm caráter compensatório; são independentes e cumulativas e
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contratado da plena execução do objeto do contrato.

6. O valor das multas aplicadas será deduzido do pagamento correspondente à fatura, se não
houver recurso ou se o mesmo já estiver definitivamente denegado,

7. Além das penalidades elencadas nesta cláusula, também serão observadas as sanções
administrativas previstas no artigo 24 do Decreto Municipal n? 11.245/03.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

1. O presente contrato foi garantido por meio de transferência bancária (fls, 210) no valor de R$
R$619,92(seiscentos e dezenove reais e noventa e dois centavos .. equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual.

2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais.

3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período de garantia,
independentemente do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3°
inciso I, Circular SUSEP n? 232/03.

4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das
obrigações contratuais.

5. A Superintendência de Limpeza Urbana - SLU poderá utilizar, total ou parcialmente, da
garantia exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas neste contrato.

6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que
for notificada.

6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer
reclamação a elas relativas.

7. As modalidades de seguro-garantia e de fianças bancária não podem trazer cláusulas
restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se
for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

I.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões no objeto contratual, que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial deste contrato, devidamente atualizado, mediante termo
aditivo.

1.I.As supressões poderão exceder o limite acima referido desde que resultantes de acordo
celebrado entre as contratantes.

2. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa deste Contrato que implique custos
adicionais, exceto as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Superintendente da
CONTRA TANTE, em processo próprio, com a justificativa de imprescindibilidade da
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alteração contratual para se atingir o interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

I. 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.

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:

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

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

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

2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste
contrato, insistindo em fazê-Io com imperícia ou desleixo;

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

2.6. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal;

2.7. subcontratar total ou parcialmente o objeto ajustado, associar-se com outrem ou
praticar fusão, cisão ou incorporação, salvo com expressa autorização do
Contratante.

2.8. demais hipóteses previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO

l.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 QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada,
não importará de forma alguma em alteração ou novação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

I.A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município - DOM, correrá
por conta e ônus do Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ANEXOS

Integram o presente contrato, independente de transcrição, o edital de licitação e a proposta da
Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente
instrumento.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Belo Horizonte, em 06 de dezembro de 2013.

Rodrigo Fort
Diretor

SUPERINTEND NCIA E LIMPEZA URBANA
.ONTRATANTE

os~r!f.r!~ct.C(i!o~-fro
Sócia Proprietária

A PONTO RÁPIDO LTDA.- ME
CONTRATADA
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