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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012 / 2021. 
 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS. 
 

MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Valdemar de 
Oliveira, nº 01 – Bairro Centro – na Cidade de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, de ora em diante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei 

Pinto, brasileiro, solteiro, residente à Rua Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta Cidade, portador do 

CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, e de outro lado, a empresa Daniel 

Flavio Coelho 27745441811 (DC Consultoria), inscrita no CNPJ sob o nº 27.133.429/0001- 03, 
com sede na Rua Sérgio de Lima Costa , nº 599, Bairro Estiva, CEP nº 37.500-292, na Cidade de 

Itajubá – MG, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada 

pelo seu Titular, Sr. Daniel Flavio Coelho, portador do CPF nº 277.454.418-11, RG nº 27784753-
9 SSP/SP, e pelos seus representantes legais e de acordo com o Processo de Licitação de nº 
013/2021, Modalidade Dispensa de nº 012/2021 - nos termos da Lei Federal de nº 8.666/93 e 
suas posteriores alterações, celebram o presente Contrato em conformidade sob as cláusulas e 
condições seguintes: 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 
1.1 – Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
apoio administrativo na elaboração de projetos, visando firmar convênios junto ao Governo 
Federal, Estadual, demais Órgãos e Entidades, incluindo cadastramentos eletrônicos, 
solicitações, acompanhamento das respectivas execuções, ajustes e prestação de contas, para 
atender ao Setor de Convênios da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 - A CONTRATADA executará os serviços técnicos para atender o cadastramento de projetos 
de interesse da Administração Municipal e que são disponibilizados nos endereços eletrônicos 
dos respectivos órgãos governamentais: 
2.1.1 - na PLATAFORMA MAIS BRASIL – Sistema de entrada de pleitos de Convênios Federais 
exceto Saúde e Educação; 
2.1.2 - no SIGCON-SAIDA – Sistema de entrada de Convênios Estaduais, 
2.1.3 - FNS E FUNASA – Fundo Nacional de Saúde-Sistema de entrada de Pleitos de Convênios 
Federais do Ministério da Saúde; 
2.1.4 - no SIMEC-PAR – Sistema de entrada e monitoramento de Pleitos de Convênios do 
Ministério da Educação; 
2.1.5 - Em outros órgãos governamentais, empresas públicas, autarquias, organizações da 
sociedade civil de interesse público – OSCIPs e/ou entidades que tenham condições de fazer 
parcerias e executar ações contributivas com o Governo Municipal. 
2.2 - O técnico da CONTRATADA deverá promover comunicação com os diretores municipais, de 
modo que todos sejam informados das possibilidades e disponibilidades de recursos disponíveis 
para que projetos sejam preparados em consonância com as ações administrativas a serem 
realizadas e com as disposições dos órgãos que irão patrocinar as ações através dos convênios 
de cooperação e/ou leis de incentivos, no âmbito das esferas federal, estadual e municipal caso 
haja. 
2.2.1 - O técnico deverá orientar, informar, exemplificar acerca da elaboração dos projetos e 
planos de trabalho de forma completa, ou seja, com todos os quantitativos de itens que o 
compuserem, com todas as especificações claras e detalhadas, bem como com os preços médios 
colhidos através de cotações de preços ou em tabelas oficiais que sejam aceitas pelos órgãos 
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concedentes ou intervenientes. 
2.3 - Com a aprovação do projeto elaborado e a celebração do respectivo convênio, mediante o 
plano de trabalho, a CONTRATADA deverá entregar à Administração Municipal CONTRATANTE 
todos os seus conteúdos impressos em papel e/ou arquivos digitais, com cópia reprográfica ou 
em mídia eletrônica, de modo que a área municipal que irá executar a ação conveniada tenha 
condições de acompanhar a sua execução. 
2.3.1 - A CONTRATADA deverá dar conhecimento imediato à fiscalização do contrato, bem como 
ao setor responsável pelas prestações de contas, de todos os planos de trabalho preparados e 
incluídos nos diversos endereços eletrônicos dos ministérios, órgãos e secretarias e órgãos que 
trabalhe com fomento aos municípios. 
2.4 - A CONTRATADA, quando do envio dos convênios e respectivos planos de trabalho para o 
Setor de Licitações, deverá anexar distintamente, cópia do convênio (instrumento legal), do plano 
de trabalho, memoriais descritivos, informações completas sobre a forma da execução do futuro 
contrato, tanto para serviços como para aquisição de bens, informando ao setor sobre a 
legislação vigente que ampara o instrumento do respectivo convênio e/outro. 
2.4.1 - Deve também integrar cada convênio que envolva a participação obrigatória de 
engenheiro, a emissão da ART correspondente pelo responsável designado da CONTRATANTE. 
2.5 - A CONTRATADA além da proposição de convênios novos, deverá conferir e atuar nos 
convênios que se encontram em andamento e nos serviços estarão incluídos os levantamentos 
de convênios, tanto aqueles em fase de conclusão ou que estejam pendentes de aprovação, de 
modo que todos sejam concluídos, bem como as respectivas prestações de contas. 
2.6 - A CONTRATADA deverá durante a execução de cada convênio alimentar os 
processamentos eletrônicos exigidos, de forma a preparar a prestação de contas final de cada 
convênio, conforme as exigências distintas dos órgãos concedentes, sejam as aquisições de bens 
ou serviços ou nas medições das execuções de obras. 
2.7 - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se diretamente por todas as prestações de contas 
de convênios celebrados pela Administração Municipal durante o período da execução contratual, 
ainda que exista servidor municipal indicado para esta ação administrativa. 
2.8 - A CONTRATADA, quando necessário e devidamente requisitado, deverá comparecer junto 
aos órgãos concedentes para ajudar na solução das aprovações de planos de trabalhos para a 
celebração de convênios ou em prestações de contas pendentes. 
2.9 - Caso haja este tipo de demanda, a Administração arcará com as despesas de viagem, 
estadia e alimentação do técnico disponibilizado para esta ação. 
2.10 - Os serviços serão executados diretamente na sede da Prefeitura Municipal em 1(uma)visita 
semanal e também à distância, do escritório da CONTRATADA com uso dos meios de 
comunicação disponíveis, diariamente no horário comercial. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
3.1 – Fica ajustado o valor global anual deste Contrato em R$ 17.520,00 (dezessete mil 
quinhentos e vinte reais), divididos em 12 parcelas de R$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e 
sessenta reais). 
 

CLÁUSULA QUARTA  - DO PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto deste Contrato será efetuado pela 
Tesouraria até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços mediante 
apresentação da fatura/nota fiscal, conferida pelo Setor Requisitante. 
 

 CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO 
5.1 – Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
5.2 – Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste instrumento, como 
também resolver os casos omissos. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
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a)- Publicar o extrato do Contrato. 
b)- Rescindir o Contrato. 

 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes da descrição do objeto, com 
qualidade e pontualidade, conforme descrito no processo administrativo que embasa este 
instrumento, em especial como consta na proposta ofertada, garantindo ainda ressarcir ao 
CONTRATANTE possíveis prejuízos financeiros apurados por desconformidade na execução 
pactuada. 
7.2 - A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas 
de responsabilidade operacionais, produtivas e de licenciamento, às normas da Entidade da 
Classe e de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a prestação 
dos serviços objeto do presente processo administrativo acima epigrafado, no que couber. 
7.3 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente 
apurados, que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, diretamente ou 
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
8.1 - A vigência do presente instrumento será a partir da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2021. 
 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO 

9.1 - O mencionado Contrato será regido por Dotação própria do Orçamento vigente, assim 
relacionada: 2.2.0.04.123.002.2.0008 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

10.1 - Este Contato Administrativo poderá sofrer alterações e as supressões em forma de Termos 
Aditivos que se fizerem necessários, em conformidade com o Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO  REAJUSTE 
11.1 - O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 desde que 

haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este instrumento. 
11.2 - Os preços relativos aos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, respeitada 
a periodicidade mínima de 1 ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
refere, ou da data do último reajuste, desde que devidamente comprovada a variação dos custos 
deste contrato, limitada à variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou de 
outro índice que passe a substituí-lo. 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 - A rescisão poderá ser efetiva, caso ocorra os motivos mencionados no Artigo 78 da Lei n º 
8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito e comprovadamente entregue no prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias. 

12.2 - A rescisão reger-se-à no disposto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECONHECIMENTO 

13.1 - A CONTRATADA declara reconhecer os Direitos da Administração em caso de rescisão 
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administrativa, tudo em conformidade com o disposto no Artigo 77 da Lei de nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão, aplicados as 
normas e as regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando conflitar com as 
Cláusulas estipuladas neste instrumento. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas para as questões resultantes do 
presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renuncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas o tudo presente, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Dom Viçoso, 18 de Janeiro de 2021. 

 
 
 
 

---------------------------------------------- 

FRANCISCO ROSINEI PINTO  
Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

_________________________________ 

Daniel Flavio Coelho 27745441811 (DC Consultoria) 
Daniel Flavio Coelho  
CPF 277.454.418-11 

Contratada 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 


