
 

ANEXO II 

 

Minuta do Contrato 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (AMMESF) 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº [XXX]/[XXX] QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A AMMESF 

E A [NOME DA CONTRATADA] 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (AMMESF)entidade 

de direito público, sediado na  RUA XXX, bairro XXX, XXXXX/SE, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº XXX, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo seu Gestor Municipal, XXX, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

XXX, residente e domiciliado nesta cidade, e, do outro lado, a [CONTRATADA], 

doravante simplesmente denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

XXX, com sede na XXX, representada neste ato pelo seu representante legal, Sr. 

[NOME DO REPRESENTANTE], [qualificação], celebram o presente instrumento, com 

observância estrita de suas cláusulas, que, em sucessivo, mútua e reciprocamente 

outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, além dos 

especificamente previstos na Lei de Licitações 14.133/2021, vinculado ao Processo 

Licitatório nº XXX – CONCORRÊNCIA SRP TÉCNICA E PREÇO nº xxx/2021, e à 

Proposta da CONTRATADA, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

PARÁGRAFO ÚNICO – Constitui objeto deste Contrato a elaboração de projeto básico 

e de projeto executivo para a eficientização energética no âmbito do sistema de 

iluminação pública dos Municípios pertencentes a AMMESF, abrangendo, também, a 

execução de obras e serviços de reformas, substituições e instalações de 

equipamentos e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto, conforme Termo de Referência anexo ao Edital. 



 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MODALIDADE E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A modalidade de que trata este Contrato é a de execução 

indireta, sob o regime da contratação integrada, compreendendo a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de serviços de 

engenharia, montagem, realização de testes, pré-operação e todas as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos serviços de eficientização e 

reordenação serão efetuados de acordo com medições mensais apresentadas pela 

CONTRATDA e auditada pela CONTRATANTE de acordo com os critérios de Medição 

& Verificação dos resultados previstos no Edital e Termo de Referência, de forma a 

identificar a efetiva economia no consumo de energia elétrica no âmbito do Sistema de 

Iluminação Pública, e, serão acrescidos da remuneração variável quando for o caso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas aportadas pela CONTRATADA para a 

execução dos serviços, através de capital próprio ou de terceiros, para a compra de 

equipamentos e prestação dos serviços, serão amortizadas com os pagamentos 

efetuados pelo CONTRATANTE em razão das parcelas mensais pagas pelos serviços 

prestados mensalmente e das economias mensais com energia elétrica verificadas 

durante o prazo de vigência deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas 

com engenharia, aquisição de equipamentos e aparelhos, montagem e desmontagem, 

destinação final dos materiais retirados, instalações, testes, comissionamentos, mão de 

obra, materiais, treinamento e quaisquer outras porventura incidentes sobre a 

prestação dos serviços. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA fará jus a uma remuneração mensal 

corresponde ao valor estipulado de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fixas e 



 
irreajustáveis pelo período de 12 meses,  durante todo o período de execução deste 

contrato, obtida pelo CONTRATANTE no custeio das despesas de energia elétrica, 

conforme descrito neste edital e seus anexos, apurada conforme os parâmetros de 

Medição & Verificação dos resultados, anexos a este Contrato, relativa ao consumo 

energético do mês anterior ao da aferição. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos em que a economia mínima prevista na Proposta 

Econômica da CONTRATADA não for alcançada: 

A diferença, em moeda corrente, entre a economia mínima contratada e a efetivamente 

obtida será descontada da remuneração da CONTRATADA; 

 

Se a diferença, em moeda corrente, entre a economia mínima contratada e a 

efetivamente obtida for superior à remuneração devida à CONTRATADA, esta deverá 

ser paga ao CONTRATANTE pela CONTRATADA, de forma que o CONTRATANTE 

tenha assegurado o valor correspondente à economia contratada. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento da remuneração da CONTRATADA será 

realizado após as medições mensais realizadas nos termos deste instrumento, 

devidamente atestadas pela Fiscalização da CONTRATANTE, observada a plena 

realização dos trabalhos especificados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA após a apresentação do original e entrega da cópia 

autenticada dos seguintes documentos: 

 

I. Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações 

sociais referentes ao pessoal empregado na execução deste Contrato, relativo ao mês 

anterior ao do pagamento, devidamente quitada; 

II. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

III. Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução deste Contrato, 

correspondente ao mês de competência anterior ao do pagamento. 

 



 
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento dos serviços só será autorizado mediante 

apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica, arquivada junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 

PARÁGRAFO NONO – O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas no prazo 

de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de sua emissão e envio, 

pela CONTRATADA, à Fiscalização do Contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a 

aceitação dos serviços, através do ateste na Nota Fiscal/Fatura. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – No corpo da Nota Fiscal, ou em campo 

apropriado, deverá ser informado o número da nota de empenho correspondente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Os valores constantes da Nota Fiscal/Fatura 

devem ser expressos em moeda corrente nacional. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não será efetuado qualquer pagamento em favor 

da CONTRATADA caso esta haja sido penalizada com multa, após o trâmite regular e 

a conclusão de processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa 

que lhe tenha sido aplicada. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome 

do banco, número da agência e número da conta corrente onde será creditado o 

respectivo valor. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O pagamento por parte da contratante deverá 

prever a efetiva garantia conforme art. 143 da lei 14.133/2021 com disposição expressa 

de conta vinculada comprovada através do fato gerador do pagamento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu 

objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo, 



 
observados, no que couber, conforme disposto na Lei de Licitações 14.133/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Após a conclusão das obras de instalação pela 

CONTRATADA, esta deverá realizar testes nos novos equipamentos e instalações, 

ocasião em que o CONTRATANTE emitirá o termo de aceitação das correspondentes 

benfeitorias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do Contrato será recebido pelo servidor 

responsável pelo atesto, na forma da legislação, nas seguintes condições: 

 

I.  Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

bens/serviços com as especificações exigidas; 

 

II. Recebimento definitivo após a verificação da quantidade e da análise atestando a 

qualidade dos bens/serviços e sua consequente aceitação pela Administração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da 

indenização que porventura se originar de tais vícios. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de vigência do presente contrato será de 120 

(Cento e Vinte) meses consecutivos, podendo ser prorrogados, conforme o estipulado 

no Art. 110, Inciso II, da lei de licitações 14.133/2021 contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço Inicial, que somente se efetivará após a publicação do extrato do 

Contrato no Diário Oficial respectivo e aprovação do Projeto Básico e do Projeto 

Executivo pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA terá o prazo de [15] quinze dias corridos, 

a partir da celebração desse Contrato, para a elaboração e entrega do Projeto Básico, 

ao que se seguirá o prazo de [15] quinze dias corridos para a sua análise e validação 

pelo CONTRATANTE, que poderá determinar à CONTRATADA a realização de ajustes 



 
ou correções. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Após a aprovação definitiva do Projeto Básico pela 

Contratante, a CONTRATADA terá o prazo de [15] dias consecutivos para a elaboração 

do Projeto Executivo, que deverá ser validado pelo CONTRATANTE em até [15] dias. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Nos Projetos Básico e Executivo, deverão ser levantadas e 

detalhadas todas as medidas propostas pela CONTRATADA, na forma de obras, 

instalações, substituições e intervenções na engenharia de processo, isto é, 

sintetizando as medidas que a CONTRATADA adotará para a redução do consumo 

energético no âmbito do sistema de iluminação pública, além do cronograma para a 

sua implantação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Após a validação dos Projetos Básico e Executivo, a 

CONTRATADA deverá proceder à conclusão da Fase de Implementação, que 

compreende, além da elaboração dos projetos, planejamento de implementação das 

medidas, aquisição de materiais e equipamentos, execução das intervenções ou obras 

de instalação, reforma ou substituição de equipamentos ou sistemas, testes e 

comissionamento, encerrando-se após a completa implantação das medidas e ações 

previstas no Projeto Básico e Projeto Executivo para o programa de eficiência. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A Fase de Implementação deverá ser concluída conforme 

cronograma físico anexo. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATANTE deverá autorizar e facilitar a 

implementação das medidas e ações descritas no Projeto Executivo, permitindo a 

entrega dos materiais e equipamentos necessários à viabilização do objeto do presente 

contrato no sistema de iluminação pública, mediante prévia comunicação da 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – A guarda e conservação de materiais e equipamentos 

durante a execução do Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE, ficando 

este ciente, desde já, que o não cumprimento desta obrigação poderá comprometer os 



 
resultados planejados e poderá ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, na forma deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO NONO – Correrá por conta da CONTRATADA todo o investimento 

necessário com engenharia, desmontagem, remoções e montagem de aparelhos e 

equipamentos, instalações em geral, testes, comissionamentos, aquisição de 

aparelhos, materiais e mão de obra de instalação e operação. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – Concluída a Fase de Implementação total, se iniciará a Fase 

de Medição e Verificação, que compreende o período de medição e verificação das 

economias alcançadas com o programa de eficiência, de modo a identificar a real 

economia proporcionada para o CONTRATANTE, e que servirá de base de cálculo 

para a remuneração variável da CONTRATADA durante o prazo de vigência do 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Fase de Medição e Verificação terá duração 

por toda a vigência do contrato e se realizará de acordo com os parâmetros de 

Medição e Verificação estabelecidos em anexo ao Edital de licitação. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O CONTRATANTE realizará o monitoramento do 

resultado das medidas executadas pela CONTRATADA para a determinação da efetiva 

economia no consumo de energia elétrica, recomendando à CONTRATADA os demais 

ajustes que se mostrem necessários para maximizar a eficiência energética do parque 

de iluminação pública. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – O CONTRATANTE poderá contratar empresa 

especializada para auxiliar no processo de Medição e Verificação dos resultados, 

através de procedimento licitatório próprio. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor do Contrato será fixo e irreajustável pelo prazo de 

12 (doze) meses, podendo ser reajustado anualmente conforme disposto no Art. 92 § 



 
3º, lei de licitações 14.133/2021,  sendo utilizado do Indice Nacional de Preços ao 

Consumidor ou o IGPM, ou a cada período de 12 (doze) meses contados de sua 

assinatura, o Contrato será reajustado, de acordo com os mesmos parâmetros 

utilizados para o reajuste do custo da energia elétrica no período relativo ao orçamento. 

A escolha do índice será a média entre os citados neste parágrafo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O reajuste incidirá sobre a parcela referente à remuneração 

da CONTRATADA, calculada na forma deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos alocados para a execução deste Contrato 

correrão à conta da Dotação Orçamentária nº XXX – Elemento de Despesa nº XXX– 

Fonte XXX 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O regime jurídico deste Contrato confere ao 

CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas a Lei 14.133/2021 - DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS, ART. 89 ao ART. 95, DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constitui obrigação do CONTRATANTE, a comunicação, 

através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e 

fiscalização dos tributos municipais, das características e dos valores pagos referentes 

à liquidação da despesa deste Contrato, assim como: 

I. Acompanhar e avaliar todo o processo de execução conjuntamente com a 

CONTRATADA; 

II. Avaliar a qualidade da prestação dos serviços objeto deste Contrato; 

III. Responsabilizar-se pelo atesto dos Relatórios de Atividades efetivamente 

prestados ou recusá-los, com razões sólidas e fundamentadas; 

IV. Fornecer toda a documentação e informações inerentes ao serviço contratado, 

solicitadas formalmente pela CONTRATADA; 

V. Definir responsável por cada uma das atividades e o gestor do Contrato, para que 

seja direcionada toda e qualquer comunicação emitida pela CONTRATADA; 



 
VI. Permitir a entrada de equipamentos e pessoas credenciadas pela CONTRATADA 

para a execução dos serviços, bem como acesso aos locais necessários para a 

realização das intervenções e obras; 

VII. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades na prestação dos serviços, 

para a adoção das providências cabíveis; 

VIII. Efetuar o pagamento da contraprestação, na forma deste Contrato. 

IX. Os pagamentos dos serviços de eficientização e reordenação serão efetuados de 

acordo com medições mensais apresentadas pela CONTRATADA e  auditada pela 

CONTRATANTE de acordo com os critérios de Medição & Verificação dos resultados 

previstos no ANEXO XII, de forma a identificar a efetiva economia no consumo de 

energia elétrica no âmbito do Sistema de Iluminação Pública, e, serão acrescidos da 

remuneração variável quando for o caso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias do vencimento 

de cada parcela, será autorizado o repasse dos valores referente ao pagamento deste 

certame por meio de autorização irretratável e irrevogável junto à instituição financeira 

conveniada, pelo prazo que durar o contrato, para garantir o pagamento de cada uma 

das parcelas dos valores líquidos recolhidos pela Contribuição para Iluminação Pública 

– CIP, servindo esta arrecadação como garantia do adimplemento contratual. Caso os 

recursos da CIP não sejam suficientes para o adimplemento das obrigações assumidas 

junto à LICITANTE, o Município garantirá o pagamento por meio dos recursos oriundos 

da Conta Corrente de Arrecadação Local e ICMS/Estado.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Emitir, após a assinatura do referido contrato, autorização 

irrevogável e irretratável, autorizando a CONTRATADA a bloquear, junto a Instituição 

Bancária conveniada com o Município, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) em atraso e caso, 

a CONTRATANTE não liquide a(s) parcela(as) em até 60(sessenta) dias, estará a 

CONTRATADA autorizada a receber os recursos financeiros diretamente da fonte de  

recursos oriunda da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, Arrecadação Local ou 

ICMS/Estado. 

 

PARÁGRAFO  QUARTO – São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados 

na Lei 14.133/2021 - DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ART. 89 ao ART. 95, 



 
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

X. Definir o Coordenador Geral da CONTRATADA no local da execução dos serviços, 

a quem a fiscalização do CONTRATANTE deverá se reportar; 

XI. Alocar mão de obra qualificada para a execução dos serviços; 

XII. Identificar formalmente a documentação e informações necessárias; 

XIII. Prestar informações referentes ao objeto contratado sempre que for solicitado; 

XIV. Informar periodicamente a situação atual das atividades em relação ao 

cronograma estabelecido; 

XV. Atender às Normas Técnicas em vigor e ao que for especificado no projeto e 

especificações aprovadas pelo CONTRATANTE; 

XVI. Providenciar todos os recursos, materiais, equipamentos e insumos necessários 

ao pleno cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto 

todas as despesas para execução dos serviços, incluindo impostos, taxas, encargos 

sociais e trabalhistas, necessárias à perfeita execução dos serviços; 

XVII. Destinar os materiais e equipamentos para sucateamento ou reaproveitamento de 

acordo com a legislação ambiental. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATANTE, através do seu setor competente, poderá 

supervisionar o cumprimento de tais normas. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA terá o 

prazo de 08 (oito) dias, prorrogáveis, a critério da CONTRATANTE, em caso de justo 

motivo, para saná-la, sob pena de, não o fazendo, serem retidos os pagamentos até a 

sua efetiva regularização. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos 

serviços objeto deste Contrato correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO NONO – Os serviços objeto do presente Contrato serão regidos pelas 



 
Normas Técnicas Brasileiras e, na falta destas, das internacionais aplicáveis, de modo 

a garantir o padrão de qualidade mínima definido pelo CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – Será admitida a subcontratação, se previamente aprovada 

pelo CONTRATANTE, restrita ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do 

orçamento, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da 

realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação 

jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica exigidas pelo Edital. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A exigência de qualificação técnica para a 

subcontratada, referida nesta Cláusula, ficará restrita à parcela ou atividade do 

Contrato objeto da subcontratação. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A subcontratação não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA perante o CONTRATANTE quanto à qualidade técnica do serviço 

prestado. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Compete à CONTRATANTE a designação, mediante 

Termo específico do servidor responsável para exercer a fiscalização e 

acompanhamento deste Contrato, competindo-lhe,  informar à Administração sobre 

eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as sanções que entender 

cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observados, conforme o disposto 

neste Contrato, admitida a participação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O servidor designado será responsabilizado por quaisquer 

atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em 

desacordo com a Lei nº 14.133/2021 ou os termos deste Contrato, sujeitando-se às 

sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 

responsabilidades administrativa, civil e criminal a que, por culpa ou dolo, tenha dado 

causa. 



 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O servidor designado deverá tomar ciência de sua 

incumbência de fiscalização e acompanhamento contratual mediante termo específico, 

no qual informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e 

criminal no caso das infrações referidas nesta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá, mediante processo licitatório 

específico, contratar consultor externo para auxiliar na fiscalização do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada a celebração de termos aditivos ao Contrato, 

salvo para a concessão de reajustes, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

decorrente de caso fortuito ou força maior e por necessidade de alteração do projeto ou 

das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a 

pedido do CONTRATANTE, desde que não decorrentes de erros ou omissões por 

parte. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA fará jus à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro  do Contrato caso a economia prevista em sua proposta não seja 

alcançada em razão de majorações na tarifa de energia ou aumento dos encargos 

tributários incidentes sobre a energia elétrica, devendo, neste caso, apresentar ao da 

contratada, observados os limites previstos no §2º do art. 104, combinado com o art. 

124 alínea “D” da Lei nº 14.133/2021 CONTRATANTE pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro instruído com memória de cálculo contendo o real impacto das 

alterações em sua proposta, respeitando as diretrizes contempladas na Matriz de 

Alocação de Riscos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a 

CONTRATADA às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, na forma do artigo 104, INCISO IV,  da Lei nº 14.133/2021: 

 



 
I. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 

consideradas as que não se enquadrem nos dispositivos seguintes; 

II. Multa de até 2% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de 

inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 

contratado; 

III. Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 3 (três) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, nas 

hipóteses do art. 156 da Lei nº 14.133/2021; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma do art. 156, INCISO IV, da Lei nº 14.133/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa, aplicada após o regular processo 

administrativo, será descontado do pagamento eventualmente devido pelo 

CONTRATANTE, cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A pena de multa poderá, a critério do CONTRATANTE, 

ser cumulada com as demais sanções previstas nesta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções previstas nas alíneas (iii) e (iv) desta Cláusula 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por 

fraudar o recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possui idoneidade para contratar com a Administração. 

PARÁGRAFO QUINTO – Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se 

pronuncie ou se for considerada improcedente sua alegação de defesa e/ou recurso, 

esta será notificada a recolher ao  erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA será penalizada com a sanção prevista no 

item (iii) desta Cláusula, sem prejuízo de seu descredenciamento no cadastro municipal 

de fornecedores, quando: 

 

I.  Se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 

05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura, 

inclusive nas hipóteses previstas no § 3° do Art. 58 da Lei nº 14.133/2021; 



 
 

II. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

III. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o 

retardamento na execução do seu objeto, por um período de 05 (cinco) dias úteis 

contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto sem motivo 

justificado; 

 

IV. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 

 

V. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

 

VI. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou sua rescisão, 

assegurada a prévia defesa à CONTRATADA e observadas as disposições contidas no 

instrumento convocatório, neste Contrato e nos demais dispositivos legais que regem a 

matéria em comento. 

 

VII. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à 

sua rescisão, assegurada a prévia defesa à CONTRATADA e observadas as 

disposições contidas no instrumento convocatório, neste Contrato e nos demais 

dispositivos legais que regem a matéria em comento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE poderá considerar extinto e rescindido 

este Contrato, com as consequências aqui lançadas e as previstas em lei, nas 

hipóteses de a CONTRATADA: 

VIII. Não iniciar os serviços dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço Inicial, de forma injustificada; 

 

IX. Paralisar os trabalhos por mais de 07 (sete) dias, salvo por motivo previamente 



 
avisado que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado justo; 

 

X. Ceder, transferir ou subcontratar, no todo, os direitos e  obrigações contratuais, sem 

autorização do CONTRATANTE; 

 

XI. Não concluir a elaboração dos projetos e os serviços dentro do prazo fixado, de 

forma injustificada; 

 

XII. Não cumprir qualquer obrigação prevista neste Contrato; 

 

XIII. Ser declarada falida, insolvente ou dissolvida; 

 

XIV. Não obter, em favor do CONTRATANTE, economia com o custeio de energia 

elétrica igual ou superior a 59%, (Cinquenta e nove por cento) a cada período de 

apuração. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão contratual, na forma prevista 

neste instrumento, terá a CONTRATADA direito exclusivamente ao recebimento pelos 

serviços corretamente executados, deduzidas quaisquer importâncias de que 

eventualmente seja devedora. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, o 

CONTRATANTE deverá promover o pagamento à CONTRATADA no prazo de até 30 

(trinta) dias, mediante crédito em sua conta bancária ou outra forma acordada entre as 

partes. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Na hipótese de vir a ser rescindido o presente Contrato por 

inadimplemento contratual da CONTRATADA, em consequência de qualquer das 

hipóteses elencadas nesta Cláusula, a CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE, a 

título de cláusula penal, uma multa correspondente a até 10% (dez por cento) do que 

faria jus caso o Contrato fosse executado até seu termo final, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas em lei. 

 



 
PARÁGRAFO SEXTO – Não implicará em renúncia ao direito o não exercício, pelo 

CONTRATANTE, da faculdade de considerar rescindido o presente instrumento, nos 

termos desta Cláusula. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O presente Contrato poderá ser rescindido por razões de 

interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, determinadas e justificadas 

pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E À 

CORRUPÇÃO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA autoriza o acesso irrestrito da 

Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação 

da proposta e à execução do contrato, incluindo as informações fiscais e bancárias dos 

signatários do contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As informações obtidas em conformidade ao disposto 

nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da irregular 

execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente instrumento contratual é vinculado ao Processo 

Licitatório nº XXX, na modalidade CONCORRÊNCIA – TÉCNICA E PREÇO xxx/2021, 

homologado pela autoridade competente em XXX de XXX de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica eleito, como foro competente para dirimir qualquer 

controvérsia oriunda deste Contrato, o foro da comarca do Município CONTRATANTE, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que possa 

ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, na execução dos serviços 

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 

CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso qualquer disposição deste Contrato venha a ser 

julgada nula, tal decisão não afetará o restante do instrumento, devendo este continuar 

a produzir seus efeitos, como se a disposição invalidada jamais tivesse constado do 

Contrato desde a sua celebração. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica expressamente estabelecido que a tolerância com o 

atraso ou descumprimento de obrigações de uma parte a outra, bem como o não 

exercício, pelas mesmas, de quaisquer direitos assegurados neste Contrato ou na lei 

em geral não importará em renovação contratual ou renúncia a qualquer desses direitos, 

que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Todas as comunicações e notificações oriundas deste 

Contrato serão feitas por escrito e terão plena validade se enviadas mediante 

correspondência protocolada. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – As notificações e outras comunicações efetuadas em 

conformidade com a cláusula anterior serão consideradas como tendo sido feitas na 

data do respectivo recebimento pelo destinatário, no endereço correto, exceto nos 

casos de comunicações ou notificações recebidas durante finais de semana, feriados 

ou após o encerramento do horário comercial, as quais deverão ser consideradas como 

tendo sido recebidas no dia útil imediatamente subsequente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – As Partes não poderão ser responsabilizadas pelo não 

cumprimento de quaisquer obrigações deste Contrato, em razão de caso fortuito e de 

força maior, especificamente impeditivas, de decisões judiciais e de leis ou 

regulamentos expressamente proibitivos. Em tais hipóteses, o não cumprimento das 

obrigações aqui assumidas não será considerado inadimplemento contratual, não 



 
constituindo, portanto, motivo para a rescisão do presente instrumento. 

 

E, por estarem de pleno acordo, firmam os CONTRATANTES o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 

(duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, conforme dispõe o Título 3 

dos Contratos Administrativo da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

 

ANEXO ÚNICO - PARÂMETROS MÍNIMOS PARA VINCULAÇÃO DE VALORES DA 

CIP 

 

Para pagamento dos valores devidos por contrato, e quando de sua assinatura e de 

acordo com o disposto na legislação competente, o  CONTRATANTE deverá constituir, 

em favor da CONTRATADA a vinculação dos recursos provenientes da arrecadação da 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), de forma a 

propiciar maior estabilidade às obrigações do ajuste, de acordo com as diretrizes a 

seguir estabelecidas. 

 

A vinculação dos valores provenientes da CIP para pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será instrumentalizada por meio de contrato a ser 

celebrado com a instituição financeira depositária, que deverá ser firmado pelas 

PARTES com a referida instituição até a data indicada no CONTRATO, devendo ser 

mantida até a final liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo 

CONTRATANTE no respectivo contrato. 

 

A remuneração mensal devida à instituição financeira depositária, em decorrência do 

ajuste com está celebrado, serão arcados pela CONTRATADA. 

 

Cada uma das PARTES deverá arcar com os custos e despesas decorrentes de suas 

respectivas obrigações contratuais. 

 

Após a assinatura do contrato com a instituição financeira depositária, qualquer das 



 
PARTES poderá providenciar seu registro no cartório de Registro de Títulos e 

Documentos do local da sede do CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

 

O contrato com a instituição financeira depositária deverá prever que, na data de sua 

assinatura, serão abertas a Conta Reserva e a Conta Vinculada, com a finalidade 

exclusiva de, respectivamente, realizar e garantir o pagamento das obrigações 

pecuniárias assumidas pelo CONTRATANTE no contrato, ficando os recursos nelas 

depositados vinculados ao contrato, nos montantes que forem indicados em caráter 

irrevogável e irretratável, até final da liquidação de tais obrigações. 

 

Os recursos depositados em Conta Reserva e aqueles que transitarem na Conta 

Vinculada não poderão ser movimentados ou utilizados para nenhuma outra finalidade, 

tampouco ser dados em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do 

CONTRATANTE.  

 

Os recursos destinados ao pagamento das obrigações celebradas com o 

CONTRATADO deverão ser utilizados para a realização dos pagamentos mensais 

devidos pelo CONTRATANTE e eventual valor excedente será transferido pela 

instituição financeira depositária para a conta indicada pelo CONTRATANTE. 

 

O contrato com a instituição financeira depositária deverá prever que, a partir da data 

de sua assinatura, os valores da CIP mensalmente arrecadada na fatura de consumo 

de energia elétrica serão integralmente depositados na Conta Vinculada até o 10º 

(décimo) dia útil do mês subsequente ao da arrecadação. 

 

Na hipótese de a CIP ser cobrada anualmente junto com o boleto do Imposto Predial e 

Territorial – IPTU – emitido pelo Município, os seus recursos deverão ser integralmente 

depositados na Conta Vinculada. 

 

Deverá o contrato prever a instituição de verificador independente ou equivalente cujas 

atribuições estarão definidas no anteriormente à lavratura de ajuste com a instituição 

financeira depositária.   

 



 
O contrato com a instituição financeira depositária determinará a emissão mensal de 

extrato da Conta Reserva e da Conta Vinculada e seu envio à CONTRATADA e ao 

CONTRATANTE. 

 

 

 

XXXXX, XXX de XXX de XXX. 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE] 

[Nome da Contratante] Contratante 

 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE] 

[Nome da Contratada] Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

CPF/MF nº    

 

 

CPF/MF nº    

 


