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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Logística e Aquisições - Contratos

 

Termo de Contrato - IPEM/GLACT                                                                                                             

      Contagem, 06 de julho de 2021.

TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº 9286125 /2021, DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG, E A
EMPRESA ANA MARIA DIAS FERNANDES
29738890659, NA FORMA ABAIXO:

 

 

 O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IPEM - MG, com sede à Rua
Cris ano França Teixeira Guimarães, nº 80, Bairro Cinco, na cidade de Contagem/MG,  CEP 32.010-130, inscrito no
CNPJ sob o nº 17.322.264/0001-64, doravante denominado CONTRATANTE, representado por sua Diretora Geral a
Sra. Melissa Barcellos Mar nelle , nacionalidade: brasileira, portadora da Carteira de Iden dade nº 90.614.433.55,
expedida pela SSP/RS, designada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, conforme ato publicado
no Diário do Execu vo, em 21 de Julho de 2020, bem como delegação de competência em nome do Ins tuto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, através da Portaria nº. 294, de 10 de setembro de
2020, publicadas no D.O.U., em 14 de setembro de 2020 e a empresa ANA MARIA DIAS FERNANDES
29738890659, endereço de correio eletrônico: amariadiasfernandes@gmail.com; (31) 97555 9094 inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 38.309.519/0001-29, com sede na com sede na rua
Paulo Piedade Campos, nº 845 - apto. 108, Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP 30.494-060, neste ato representado
pelo Sra. Ana Maria Dias Fernandes, portadora da Carteira de Iden dade RG nº nº MG-1.478.741, expedida pela
SSP/MG, e CPF nº 297.388.906-59, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,
decorrente de Dispensa de licitação, por Cotação Eletrônica de Preços, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 2012, Decreto 37.924, de 16 de maio de 1996, Decreto
45.035, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto 46.095, de 29 de novembro de 2012 e demais regulamentações
per nentes, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não
citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação  de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de caçambas estacionarias para uso da Sede do Ipem/MG, conforme
especificações, exigências e quan dades estabelecidas no Termo de Referência. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência da Cotação Eletrônica de Preços
IPEM/MG nº 20/2021 - Processo de Compras nº 2331032/00020/2021 e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação: 
 

LOTE ITEM CÓDIGO DO ITEM NO
SIAD QUANTIDADE UNIDADE DE AQUISIÇÃO DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS

01 01 000056898 12 1,00 unidade Locação de caçambas para remoção de
entulhos e resíduos orgânicos.

1.4. Especificação do Objeto:

1.4.1. Contratação  de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caçambas
estacionarias para uso da Sede do Ipem/MG.

1.4.2. Quan�dade: 12 unidades - sendo 01 (uma) unidade mensal.

1.4.3. O quan�ta�vo es�mado durante a vigência do contrato é de 12 (doze) remoções, sendo
disponibilizada 01 (uma) caçamba mensalmente, podendo ser remanejada conforme a necessidade do
órgão

1.5. Informações complementares ao objeto:

1.5.1. Contratação de empresa especializada na locação de caçambas estacionárias de 5m³,
com des�nação final de resíduos comuns e provenientes de obras e serviços de jardinagem.

1.5.2. Forma de Fornecimento / Execução dos serviços : A contratada disponibilizara 01 (uma)
caçamba mensalmente.

1.5.3. As caçambas fornecidas deverão permanecer na sede do Ipem/MG até a�ngirem sua
capacidade máxima, onde serão re�radas e ou subs�tuídas conforme necessidade do solicitante.

1.5.4. A remoção extra da caçamba deverá ser efetuada mediante requisição apresentada pela
contratante a contratada, que deverá atender à solicitação no prazo máximo de 8 (oito) horas.

1.5.5. Caso ocorra uma demanda maior por remoção de entulhos, poderá o contratante
solicitar junto à contratada o remanejamento das caçambas conforme a necessidade.

1.5.6. O transporte e a re�rada das caçambas no local designado correrão por conta exclusivos
da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

1.5.7. A contratada deverá fazer a remoção dos resíduos, Classe B: - são os resíduos recicláveis
para outras des�nações, tais como: plás�cos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, materiais
provenientes dos serviços de manutenção dos jardins (galhos e troncos) e outros.

1.5.8. O transporte dos resíduos sólidos, objeto deste contrato, será feito em veículo
apropriado, compa�vel com as caracterís�cas dos resíduos, atendendo às condicionantes de proteção
ao meio ambiente e à saúde pública.

1.5.9. A contratada é responsável por todos os danos �sicos ou materiais causados a terceiros,
advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
entrega e re�rada das caçambas.

1.5.10. Prazo de entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de serviço.

1.5.11. Local da prestação do serviços: Rua Cris�ano França Teixeira Guimarães, 80, Bairro
Cinco, Contagem-MG.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na
solicitação de compras, inclusive no tocante a prazos e horários.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no órgão
oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:
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3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;  

3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1. O valor total da contratação é de R$ 3.999,96 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
MENSAL

VALOR TOTAL
ANUAL (R$)

1 Locação de caçambas para remoção de
entulhos e resíduos orgânicos. 12 R$333,33 R$3.999,96

4.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária abaixo, e
daquelas que vierem a subs�tuí-las: 2331 04 122 705 2500 0001 339039.59 0 73 1

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

§ 1º A avaliação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive aquelas
emi�das eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica – eFatura,
disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -  SIAD, disponível no
sí�o www.compras.mg.gov.br, conforme dispõe o Decreto nº 45.035/2009

§ 2º Na impossibilidade de processamento pelo módulo de Fatura Eletrônica – eFatura, deverão ser
reme�das ao CONTRATANTE,  as primeiras vias de Nota Fiscal, no termos do Decreto nº 37.924/96.

§ 3º As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o
pagamento passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento, considerando válido
pelo CONTRATANTE.
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§ 4º O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garan�ndo a
manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Contrato.

§ 5º Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o
cadastro. O prazo para o pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data de sua
regularização.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

7.2. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente
com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta,
conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº
8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efe�vamente exercido mediante pedido
formal da CONTRATADA até 180 dias após o a�ngimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput
desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

7.2.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada.

7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito no item
7.2.

7.2.4. Desde que devidamente jus�ficado e expressamente previsto no termo adi�vo, o direito
ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do vínculo contratual.

 

8.  CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante /Comissão
especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma
estabelecida pelo Termo de Referência. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os materiais que
serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e na solicitação de compras.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as
determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de
é�ca durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta polí�ca, define, com os propósitos
dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou
execução do contrato;

11.2.2. “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo
de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;

11.2.3. “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou
após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE, des�nado a
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estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o CONTRATANTE dos
bene�cios da compe�ção livre e aberta;

11.2.4. “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no processo de
licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prá�ca obstru�va” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para
inves�gação ou oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de impedir uma
inves�gação do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção,
fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte
envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a inves�gação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá�cas corruptas,
fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento licitatório.

11.4. 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, deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE
para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus�ça para adoção das medidas
cabíveis. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO

12.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges, companheiros ou que
tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
contratação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade
da outra parte, acaso em seu poder.
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14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, mo vadamente, providências
acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 8.666/93,
desde que devidamente mo vado e autorizado pela autoridade competente.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei
nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administra vos e, subsidiariamente,
segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas
Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Contagem, Minas Gerais, para dirimir quaisquer
dúvidas ou li gios decorrentes deste Contrato

 

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

 
Contagem,  Julho de 2021. 

 

 

Melissa Barcellos Mar nelle
Diretora Geral

Ins tuto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais- IPEM/MG
 
 

Ana Maria Dias Fernandes
Representante Legal

Ana Maria Dias Fernandes 29738890659

 

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Mar nelle, Diretor(a) Geral, em 06/07/2021, às
11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Dias Fernandes, Usuário Externo, em 12/07/2021, às
20:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 31871844 e o código CRC B157B492.

Referência: Processo nº 2330.01.0000194/2021-41 SEI nº 31871844

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

