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                                    CONTRATO Nº 189/2021 

 
CONTRATO Nº 189/2021 – QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA ROGERIO DE SOUZA 

MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME E O MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO 

BRANCO. 

 

O Município de Visconde do Rio Branco, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, 

Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520 - 000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.137.927/0001-

33, neste ao representado pelo Sr. Luiz Fábio Antonucci Filho, portador do CPF: 

052.593.236-45, residente na Rua Dona Aldegundes Andrade da costa, 100, Bairro Nova 

Rio Branco, Visconde do Rio Branco-MG, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa ROGERIO DE SOUZA MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 11.731.977/0001-03, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 262, sl. 902, 

Bairro Centro, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.130-923, neste ato, representada pelo Sr. 

Oscar de Souza Moreira, brasileiro, casado, sócio e proprietário, portador da Cédula de 

identidade RG 127.407 OAB-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.544.757-41, residente e 

domiciliado na Rua Deputado André de Almeida, nº 125, apto 101, Bloco 03, Bairro Ouro 

Preto, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.330-530, e, daqui por diante, denominada 

simplesmente CONTRATADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores, firmar o presente CONTRATO, mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria para desenvolvimento e consolidação de políticas 

públicas de desenvolvimento econômico do município de Visconde do Rio Branco, nos 

moldes a seguir: 

ITEM 
CÓD 

ESPECIFICAÇÃO QTD UN 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

49076 -Validação e 

pactuação do 

trabalho com a 

Prefeitura; 

AÇÕES 

 

 

OBJETIVOS 

12 MÊS 1.533,33 18.399,96 
 Apresentação do 

projeto e seus 

respectivos eixos 

estruturadores. 

Sensibilização do 

público alvo. 

 Oficina de 

construção e 

validação do Plano 

 

Pertencimento 

do projeto 
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de Trabalho. pelo público 

alvo 

(legitimação). 

 Apresentação do 

Plano de Trabalho 

colaborativo. 

Comprometim
ento do 
público alvo 
com as ações 
e prazos 
acertados. 

 Criação e 

formalização do 

Grupo de Trabalho – 

GT local que será 

responsável pela 

gestão do projeto, 

por 
parte da Prefeitura. 

Legitimação e 

empoderament

o municipal do 

projeto. 

02 

49077 -Construção e 

desenvolvime Do 

Diagnostico 

situacional; 

 

AÇÕES 

 

 

 

OBJETIVOS 

12 MÊS 1.533,33 18.399,96 

 Análise dos 

instrumentos 

normativos municipais 

que versam sobre 

compras 

governamentais e 

sobre o tratamento 

diferenciado e 

favorecido aos 

pequenos negócios. 

Identificação da 

necessidade de 

proposição, 

criação, 

alteração e/ou 

atualização da 

base normativa 

legal municipal 

que versa sobre 

tratamento 

diferenciado e 

favorecido aos 

pequenos 

negócios nas 

compras 

governamentais

. 

 Elaboração do 

diagnóstico “mapa de 

compras”; 

Entender o 

comportamento 

dos processos 

licitatórios 

municipais a 

partir dos 

princípios 

insculpidos pela 

Lei Federal Nº 

4.320/1964; 

legislação que 

rege as compras 
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públicas (em 

Federal Nº 

10.520/2002, Lei 

Complementar 

Nº 12/2006 e 

Decreto Federal 

Nº 7.892/2013. 

 

 Elaboração do 

diagnóstico 

“fornecedores em 

potencial. 

Entender o 

comportamento 

do setor 

produtivo local e 

a sua 

capacidade 

potencial de 

atender as 

necessidades de 

contratação da 

Prefeitura 

 

 

 

 

 

   

 

 Elaboração do 

Planejamento das 

compras municipais 

para o ano de 

2022/2023. 

Aumentar a 

organização dos 

setores internos 

da Prefeitura e 

tornar o setor 

produtivo local 

mais competitivo 

para os 

certames que 

serão realizados. 

    

03 

49078 -Sensibilização e 

capacitação dos 

stakeholders; 

 

AÇÕES 

 

 

 

OBJETIVOS 

     Criação de 

instrumentos 

normativos municipais 

que regulamentem as 

compras públicas 

Proporcionar 

segurança 

jurídica aos atos 

práticos e 

perenidade da 

política pública 
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implementada. 

 Criação de fluxos 

internos de trabalho 

que potencializem a 

participação das 

empresas locais nos 

processos 

licitatórios 

Acompanh

ar as ações 

desenvolvid

as e medir 

sua 

efetividade. 

12 Mês 1.533,33 18.399,96 
 Gestão do 

planejamento de 

compras municipais 

para o ano de 

2022/2023. 

Medir, 

efetivamente, a 

qualidade do 

esforço 

desenvolvido 

pelo Programa e 

a efetividade 

destas ações 

(resultado). 

Valor total ……………………… R$ 55.199,88 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial nº 

100/2021 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 235/2021, do qual é parte integrante, 

vinculando-se, ainda, à proposta do fornecedor. 

 

CLÁSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua 

assinatura. Iniciando na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1– A CONTRATANTE pagará o valor adjudicado e homologado à CONTRATADA, 

referente ao objeto licitado, sendo o valor total de R$ 55.199,88 (Cinquenta e cinco mil 

cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme especificações do 

edital: 
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4.2- O pagamento será mensalmente, mediante a respectiva Nota Fiscal, com o devido 

aceite da Secretaria Municipal Requisitante. 

4.3- Para o recebimento, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) comprovar a 

regularidade nos recolhimentos de INSS e FGTS; 

4.4- A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no 

processamento do crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, 

sendo neste caso, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização, não 

acarretando qualquer ónus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

CLÁUSULA QUINTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.35.00 - Ficha 069.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

6.1-DA CONTRATANTE: 

a) Cumprir rigorosamente as condições e prazos de pagamentos; 

b) Proceder a fiscalização e acompanhamento durante a execução deste contrato, 

comunicando imediatamente à contratada, qualquer irregularidade encontrada. 

 

6.2 - DA CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo Contratual, as obrigações assumidas; 

b) Substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado, 

em que se verificarem quaisquer tipos de irregularidades, defeitos e/ou fora do padrão 

normal de uso ou fora das normas técnicas; 

6.3 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE, a responsabilidade civil 

e criminal, relativamente a quaisquer danos que o objeto contratado e por ela fornecido, 

venha causar devido à má qualidade dos mesmos; 

6.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1 A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do 

Contrato nos seguintes casos: 

7.1.1 Inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato; 

7.1.2 Declaração de falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA; 

a) Injustificada baixa na qualidade dos produtos fornecidos, nos termos e a juízo da 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES    

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, ficando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla 

defesa, sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

b) Multas; 

c) Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de 

indenização Contratante por perdas e danos; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do 

Rio Branco, pelo período de até (02) dois anos. 

§1º. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso na prestação dos serviços. 

§2º. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

§3º. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 

de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

§4º. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada aqueles que: 

a) Retardarem a execução do objeto contratado; 

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

c) Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

§5º. As penalidades previstas no caput serão cumuladas com as penalidades previstas na 

Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, na hipótese de prática de atos contra a 

administração pública. 

 

CLÁUSULA NONA: DURAÇAO DO CONTRATO    

9.1- O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) ano, iniciando na data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADITAMENTO     

10.1- Este Contrato poderá ser, alterado, rescindido, elevado e/ou suprimido, nos termos 

e limites da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sempre por meio de Termos Aditivos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO    

11.1- É competente o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste 

Contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

 

Visconde do Rio Branco, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho                           Representante 

Prefeito Municipal                                           Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS: 1- ________________________ 2-____________________________ 
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