
 

 

 

Memorando Interno 
Data: 11 de Agosto de 2014 
Para:  COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
De:  Diretoria 
REF:  Solicitação de procedimento legal para contratação de empresa para 
elaboração de projeto técnico e memoriais para a reforma do edifício da Câmara 
Municipal de Salinas. 
 
Solicito procedimento legal para contratação de empresa para elaboração de 
projeto técnico e memoriais para a reforma do edifício da Câmara Municipal de 
Salinas, com base em orçamentos em anexo. A presente reforma é de grande 
urgência pois a estrutura necessita de reparos, inclusive em tempo chuvoso há 
diversas situações de infiltrações e gotejamento na região interna. Tal fato vem a 
trazer prejuízos, tais como perca de documentos molhados e outros. Segue as 
especificações e quantitativos contidos nos anexos a este memorando. 

Solicito que sejam tomadas providências conforme lei 8666/93, 
subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 

____________________________ 
Márcia Betânia Santana 

Diretora Geral 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
 

ITEM UN. QTD. DESCRIÇÃO 

01 Unid. 01 Elaboração de projeto técnico com levantamento de áreas que necessitam de 
reparos; 
 
Elaboração de Memorial de cálculo e planilha de composição de custos para a 
respectiva reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas; 
 
Elaboração de Memorial descritivo, apresentando todas as características e 
necessidades da Obra; 
Elaboração de Cronograma físico financeiro. 
Emissão de ART do projeto, disponibilizar profissional devidamente reconhecido 
pelo CREA para acompanhamento de todo procedimento de reforma, sendo 
solidário como Responsável Técnico da Câmara Municipal de Salinas durante 
todo período de vigência da obra. 

 
 

 

___________________________________________ 
Márcia Betânia Santana 

Diretora Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ao 
Setor de Contabilidade 
 
Prezado Senhor, 
 
 Solicitamos de V. Sa. Informação sobre se existe consignada, no Orçamento de 2014, 
Dotação Orçamentária para cobrir as despesas de contratação de empresa para elaboração de 
projeto técnico e memoriais para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, bem como se 
seu saldo é suficiente para cobrir o valor estimado constante na estimativa da Diretoria, parte 
integrante deste procedimento. 
 
 

Salinas – MG, 12 de Agosto de 2014. 
 
 

_____________________________ 
Maridélcio Xavier de Oliveira 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 e para que possa esta câmara dar 
continuidade da despesa, com o objetivo de contratação de empresa para elaboração de projeto 
técnico e memoriais para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, na qual as despesas 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
01.122.0011.2009.0012-3.3.90.39.00 Ficha D.038 – Câmara Municipal de Salinas/MG. 
 
 
Na oportunidade informo ainda que a respectiva despesa atende ao disposto nos artigos 16 e 17 da 
Lei Complementar Federal 101/2000, uma vez que, foi considerado o impacto na execução 
orçamentária e também está de acordo com a previsão do Repasse do Executivo Municipal para o 
exercício. 

 
Salinas – MG, 13 de Agosto de 2014 

 
 

_______________________________________ 
Edilson Ferreira de Araújo 

Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
RECURSOS FINANCEIROS 
 
 

Declaro perante o Serviço de Licitações da Câmara Municipal de Salinas/MG, em 
atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 que, para realização da despesa, 
objetivando contratação de empresa para elaboração de projeto técnico e memoriais 
para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, foi verificado o impacto 
financeiro da despesa e ainda foi incluído na programação financeira da Câmara 
Municipal. 
 
 
 
 

Salinas – MG, 13 de Agosto de 2014 
 
 
 

________________________________ 
Edilson Ferreira de Araújo 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Senhor 
Dorivaldo Ferreira de Oliveira 
DD. Presidente da Câmara Legislativa 
Salinas – MG 
 
 

Senhor Presidente, 
 
 
 
 Mediante requisição da Diretora Geral, para a despesa dispensável de 
procedimento licitatório para contratação de empresa para elaboração de projeto técnico 
e memoriais para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, venho à presença 
de Vossa Senhoria solicitar que seja autorizada a contratação correspondente, uma vez 
que o objeto da despesa se enquadra nas exigências da Lei 8666/93. 
 

Salinas - MG, 14 de Agosto de 2014. 
 
 

___________________________________ 

Maridélcio Xavier de Oliveira 
Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 

Eu, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Presidente da Câmara Legislativa de Salinas, autorizo a 
dispensa de licitação, para contratação de empresa para elaboração de projeto técnico e memoriais 
para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, desde que, obedecidas as formas legais. 
 

Salinas - MG, 15 de Agosto de 2014. 
 
 

_________________________________ 
Dorivaldo Ferreira de Oliveira 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARECER JURÍDICO 
 

Ementa: Contratação de empresa para elaboração de projeto 
técnico e memoriais para a reforma do edifício da Câmara 
Municipal de Salinas. Dispensa de licitação, com fundamento 
no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93, tendo em vista o valor a 
ser contratado. 

 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
 

I – INTRÓITO 
 

Trata-se de seu pedido de parecer Jurídico para efetuar procedimento de dispensa de 
licitação e posteriormente empenhamento de despesa em favor da empresa Jurídica A&M 
ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ n°. 20.284.109/0001-05, no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), relativo a elaboração de projeto técnico e memoriais para a reforma do edifício 
da Câmara Municipal de Salinas. 

Foram realizadas cotações de preços junto a três potenciais fornecedores (folhas anexo a 
este processo). A favorecida acima especificada detém da proposta de menor valor, conforme 
comparativo de preços entre as estimativas, podendo ser constatado analisando os mesmos. 
Entendendo que não basta honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos, a 
economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da 
gestão dos recursos públicos. 

A regularidade da proponente com as obrigações fundiárias, previdenciárias e tributarias 
está comprovada pelas certidões emitidas e conferidas suas respectivas autenticidades pela 
comissão permanente de licitações, fornecidas pela Caixa Econômica Federal, Secretaria de 
Receita Federal e Tribunal Superior do Trabalho, respectivamente. 

A seção orçamentária e Financeira informou a disponibilidade orçamentária para a 
realização da despesa, de acordo com as declarações emitidas pelo Contador da entidade. 
Tendo em vista o valor da Contratação, a Seção de licitações, compras e contratos sugere que a 
aquisição se dê por dispensa de licitação, pois as despesas próprias de um processo licitatório 
tornaria onerosa a contratação. 
 
II - DO DIREITO: 
 

O Mestre Marçal Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que levam a dispensa da 
licitação: 

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora 
viável competição entre particulares, a licitação afigura-se 
inconveniente ao interesse público. (...).Muitas vezes, sabe-se de 
antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos 
necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão 
advir." 
 



 

 

No caso em análise, entendo que o vínculo que se pretende formar, com estipulação de 
obrigações recíprocas, deverá ser efetivado através de um contrato administrativo, sobre 
este assunto ensina o mestre Carvalho Filho: 

 

"De forma simples, porém, pode-se conceituar o contrato 
administrativo como o ajuste firmado entre a Administração Pública e 
particular, regulado basicamente pelo direito público, e tem como 
objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse 
público." 

 
A contratação de obras, serviços, compras e alienações a ser feita por órgãos públicos, 
deverá ser precedida, em regra, pela licitação. É o que estabelece o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

O mestre Cretella Júnior versa sobre a licitação: 
"Licitação, no Direito Público brasileiro atual, a partir de 1967, tem o 
sentido preciso e técnico de procedimento administrativo preliminar 
complexo, a que recorre a Administração quando, desejando celebrar 
contrato com o particular, referente a compras, vendas, obras, 
trabalhos ou serviços, seleciona, entre várias propostas, a que melhor 
atende ao interesse público, baseando-se para tanto em critério 
objetivo, fixado de antemão, em edital, a que se deu ampla 
publicidade”. 
 

Sucintamente, Hely Lopes Meirelles a definiu: 
 

"Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato 
de seu interesse”. 
 

A licitação nos contratos é a regra, porém a Lei 8.666/93 apresenta situações especiais em que 
poderá haver a dispensa da licitação nas contratações feitas pela Administração Pública. 
 
III – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para a professora Vera Lúcia Machado, "a dispensa é figura que isenta a Administração do 
regular procedimento licitatório, apesar de no campo fático ser viável a competição, pela 
exigência de vários particulares que poderiam ofertar o bem ou serviço." É de se inferir das 
transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, só deve ocorrer 
por razões de interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses casos, a realização 
da licitação viria tão-somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual se sugere a faculdade 
de dispensar o certame nesse caso expresso. 

 

Com efeito, a lei 8.666/93, que rege as normas gerais sobre licitações traz, taxativamente, 
as hipóteses excetivas de dispensa e inexigibilidade de licitação. No caso, está caracterizada a 



 

 

dispensabilidade do procedimento em razão do valor da contratação, conforme se depreende do 
art. 24, Inciso II, combinado com o artigo 23, II, Alínea “a”, desse diploma legal. 

 

IV – CONCLUSÃO 
 

Dessa forma, por tratar-se de compra cujo valor não supera 10% previsto no Artigo 23, II, 
“a”, da lei 8666/93, é dispensável o procedimento licitatório, segundo a literalidade do artigo 24, 
inciso II, supracitado. 

Isso posto, compreendo que estão presentes os aspectos formas e legais inerentes ao 
procedimento, razão pela qual sou de parecer favorável à autorização da dispensabilidade de 
empenhamento, por dispensa de licitação, de acordo com a norma do Art. 24, Inc. II, da lei 
8.666/93. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

Salinas/MG, 26 de Agosto de 2014. 
 

Fernanda F. Gomes de O. Santos 
OAB/MG123116 

Assessora Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALINAS/MG. 

Aos 26 (vinte e seis dias) dias do mês de Agosto de dois mil e quatorze, 

nesta cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais, na sala de comissões da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal de Salinas, situada no prédio 

sede, na Rua Bias Fortes, nº. 92, Centro, devidamente intimados, reuniram-se, sob a 

Presidência do Sr. Maridélcio Xavier de Oliveira, os membros da mencionada Comissão, 

com o fito de deliberarem sobre o Processo Administrativo nº. 016/2014, que trata da 

Dispensa de Licitação nº. 002/2014. Iniciados os trabalhos, o Presidente fez minucioso 

relatório de todo o processo relativo à solicitação feita pela Diretora Geral, a Sra. Marcia 

Betânia Santana, para elaboração de projeto técnico e memoriais para a reforma do 

edifício da Câmara Municipal de Salinas. Em seguida foi verificado o menor preço de 

estimativa da empresa: A&M ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, estabelecida na 

Rua Ouro, n°. 268, Bairro Progresso, Salinas/MG, CEP. 39.560-000, inscrita no CNPJ 

sob nº. 20.284.109/0001-05, para que a mesma possa inclusive dispor de memoriais 

necessários para processo licitatório da respectiva obra. O valor total do contrato é de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) com o pagamento a ser efetuado em até 15 dias após o 

recebimento das mercadorias/serviços. Concluído estar o processo devidamente instruído 

com os fundamentos e motivações legais, não havendo óbice no ordenamento jurídico 

pátrio à efetivação de tal celebração. Relatado o processo, foi a proposta da contratação 

de que se trata colocada em discussão, não havendo quem sobre a mesma se 

manifestasse. Submetida a votação, foi aprovada pôr unanimidade, adotados os 

fundamentos  jurídico pátrio constantes do parecer emitidos pela Procuradoria que passa 

fazer parte do integrante do processo. Determinou o Presidente que fossem os autos 

remetidos ao Exmo. Presidente do Legislativo para devida ratificação. Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, da qual lavro a presente ata que depois 

de lida e aprovada é devidamente assinada por mim e por todos os presentes. 

  

 

 
Maridélcio Xavier de Oliveira 

Presidente da C. P. L. 

Herbert Geraldo Soares 

Membro da C. P. L. 

Clara Marisa Almeida Santana 

Membro Suplente da C. P. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REMESSA 

 

   Em cumprimento ao despacho exarado pelo Presidente da C.P.L., 

constante da ata de reunião realizada em 26 de Agosto de 2014, REMETO o 

processo ao Exmo. Sr. Presidente dessa câmara para os fins ali expostos. 

 

 

Herbert Geraldo Soares 

Secretário Designado da C.P.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESPACHO 

 

Considerando que o presente processo se encontra amparado pela legislação pertinente 

(art. 24, II da Lei nº. 8.666/93) e, com arrimo no douto parecer da Procuradoria Jurídica 

do Município, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa: 

A&M ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, estabelecida na Rua Ouro, n°. 268, Bairro 

Progresso, Salinas/MG, CEP. 39.560-000, inscrita no CNPJ sob nº. 20.284.109/0001-05, 

que fica desde já HOMOLOGADA, para elaboração de projeto técnico e memoriais para 

a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas. O valor total do contrato é de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) com o pagamento a ser efetuado em até quinze dias após a 

prestação dos serviços. 

 

 

Cumpridas as formalidades legais de praxe, publique-se e cumpra-se. 

 

Salinas/MG, 26 de Agosto de 2014. 

 

 

 

DORIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO 
Contrato n° 009/2014. 
 

Termo de contrato que entre si celebram a Câmara 
Municipal de Salinas/MG e a pessoa Jurídica A&M 
ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, tendo como objeto a 
contratação de empresa para elaboração de projeto 
técnico e memoriais para a reforma do edifício da 
Câmara Municipal de Salinas, conforme a seguir. 

 
Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o nº. 
25.216.102/0001-70, com sede na Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro, Salinas/MG, CEP.: 39.560-
000, neste ato representado pela Presidente, DORIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, 
portador do CPF n°. 009.329.418-26 e documento de Identidade n°. MG-17.594.051 expedida pela 
SSP/MG, residente e domiciliado em Salinas/MG, e, do outro lado a empresa A&M ASSESSORIA 
EM PROJETOS LTDA, estabelecida na Rua Ouro, n°. 268, Bairro Progresso, Salinas/MG, CEP. 
39.560-000, inscrita no CNPJ sob nº. 20.284.109/0001-05, neste ato representado pelo Sr. 
ANDERSON MARTINS DE SALES, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Rua 
Ouro, n°. 268, Bairro Progresso, Salinas/MG, CEP. 39.560-000, portador de identidade nº. MG-
11.856.242 expedida pela SSP/MG e CPF n° 088.720.966-18, a seguir designado (a) CONTRATADA, 
mediante as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1-O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para elaboração de projeto técnico 
e memoriais para a reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, tendo em vista o 
resultado do Processo n°. 016/2014 Dispensa nº. 002/2014, realizada no dia 31 de janeiro do 
corrente ano, devidamente homologada.  
1.2 - São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de 
transcrição, o Processo nº. 016/2014, Dispensa nº. 002/2014 e respectivas normas, 
especificações, despachos, pareceres, planilhas, e demais documentos dele integrantes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1.- As especificações dos serviços e os respectivos valores unitários e totais serão conforme 
segue: 
 
ITEM UN. QTD. DESCRIÇÃO Valor Unit Valor Total  

01 Unid. 01 Elaboração de projeto técnico com 
levantamento de áreas que necessitam de 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 



 

 

reparos; 
 
Elaboração de Memorial de cálculo e planilha 
de composição de custos para a respectiva 
reforma do edifício da Câmara Municipal de 
Salinas; 
 
Elaboração de Memorial descritivo, 
apresentando todas as características e 
necessidades da Obra; 
Elaboração de Cronograma físico financeiro. 
Emissão de ART do projeto, disponibilizar 
profissional devidamente reconhecido pelo 
CREA para acompanhamento de todo 
procedimento de reforma, sendo solidário 
como Responsável Técnico da Câmara 
Municipal de Salinas durante todo período de 
vigência da obra. 

 
2.2 - O valor total do presente contrato é de: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

2.3 - Após a assinatura do contrato será expedida pela contratante, através da autoridade 
competente, a respectiva Ordem de fornecimento, objeto do presente. 
2.4 - O pagamento será efetuado através da Câmara Municipal de Salinas em cheque ou depósito 
na conta corrente do favorecido, após emissão de nota fiscal, em até 10 (dez) dias após a entrega 
dos produtos de acordo com o termo de referencia anexo ao Edital. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
3.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 
01.122.0011.2009.0012-3.3.90.39.00 Ficha D.038 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 - DAS OBRIGAÇÕES: 
4.1.1- A CONTRATANTE, para viabilizar a prestação dos serviços, se obriga a efetuar os 
pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na cláusula 
segunda deste instrumento. 
4.1.2 O acompanhamento do contrato será feito pela Presidenta da Câmara Municipal de Salinas. 
4.2- CABE À CONTRATADA 
a) arcar com o ônus das obrigações tributárias, previdenciárias e securitárias devidas em razão 
deste contrato; 
b) garantir o fornecimento dos serviços com pontualidade na forma estabelecida neste 
instrumento. 
c) - Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato. 
d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, tributárias, trabalhistas, 
securitárias e previdenciárias e que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA -  DA ENTREGA/RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 



 

 

5.1.- Os serviços deverão ser prestados conforme demanda da Câmara Municipal de Salinas, 
observadas as necessidades da respectiva obra presente no objeto deste contrato, que será 
previamente determinado pela contratante através de sua diretoria geral, após a expedição da 
respectiva ordem de fornecimento e protocolização da mesma na sede da licitante. 
5.1.1.- A protocolização da ordem de fornecimento poderá ser feita por meio eletrônico, fax ou 
outrem determinada pela Contratante. 
5.1.2 – A empresa deverá dispor de um profissional devidamente registrado no CREA para 
acompanhamento da obra de reforma do edifício da Câmara Municipal de Salinas, sendo 
responsável técnico de fiscalização. 
5.1.3- O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, mediante aditivo, por motivo de 
força maior, devidamente justificada.   
5.2- Será negado recebimento do objeto, caso esteja em desacordo com as exigências deste Edital 
e do contrato, e aplicadas as sanções nele previstas, bem como as previstas no contrato e na Lei nº 
8.666/93 e alterações; 
 

CLÁUSULA SEXTA -  DOS ENCARGOS 
6.1 - Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrão por conta do 

contratado. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO E DA REVISÃO 
7.1 - A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral de Preços ao 
Consumidor - IPCA/IBGE. 
7.2 - Os requerimentos de revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que 
comprovem o fator superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador do 
desequilíbrio contratual, sob pena de não recebimento. 
7.2.1 - A administração responderá em até 10 (dez) dias úteis o pleito de que trata o item 7.2, 
período durante o qual a contratada se sujeita às sanções legais, contratuais e editalícias, em caso 
de recusa na execução do objeto, seja qual for a quantidade. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 - O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada caracterizará 
sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 
conforme disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666/93. 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, conforme disposto 
no inciso IV, do art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 
d) multa de 30% (trinta por cento), mais juros de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de 
atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; 
e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo não comparecimento para 
assinatura do contrato, ou descumprimento total ou parcial do presente Contrato; 
f) as multas previstas neste Edital poderão ser cobradas extra-judicialmente, por lançamento em 
Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo  aplicável à espécie; 
g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais 
sanções contratuais, editalícias e legais.                                         
 

CLÁUSULA NONA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

9.1 - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, implica na 
aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações. 
9.2 - O presente contrato: 
9.2.1 – vigerá por 03 (três) meses após assinatura, encerrando de pleno direito com o 
comprimento das obrigações nele estabelecidas. 
9.2.2 - poderá ser rescindido nas condições previstas nos artigo 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. 
9.2.3 - poderá ser alterado de acordo com os Artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, através de 
termo(s) aditivo(s). 
9.2.4 - é regido pela Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
10.1 - As partes elegem para solução de qualquer pendência oriunda da execução deste contrato o 
foro da comarca de Salinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado. 
Estando assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 
 

Salinas/MG, 26 de Agosto de 2014. 
CONTRATANTE: 

Dorivaldo Ferreira de Oliveira 
PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

 
CONTRATADA: 

Anderson Martins De Sales 
A&M ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

NOME: 
CPF: 

 
 

NOME: 
CPF: 

 

 

 

 

 

 


