
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde / Belo
Horizonte - CEP 

Versão v.11.08.2021.

Processo nº 1250.01.0007237/2021-03

ANEXO IV- MINUTA

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº             ,  DE  COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE  MINAS  GERAIS,  POR
INTERMÉDIO  DO  [INSERIR  NOME
DO ÓRGÃO] E A EMPRESA [INSERIR
NOME  DA  EMPRESA],  NA  FORMA
ABAIXO:

                                                           

                         

O Estado de Minas Gerais, por meio do(a) [inserir órgão ou entidade pública Contratante], com
sede  no(a)  [inserir  endereço  completo],  na  cidade  de  [inserir  cidade]/Estado  de  [inserir
Estado], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail]; inscrito(a) no CNPJ sob o nº [inserir nº
do CNPJ], doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome
do representante do contratante], inscrito no CPF sob o nº [inserir nº do CPF], Resolução de
competência nº [inserir nº da resolução de delegação de competência] e a empresa [inserir
nome da empresa],  endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail];  inscrito(a)  no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNPJ], com sede na [inserir
nome  da  cidade  sede  da  empresa],  neste  ato  representada   pelo  Sr(a).  [inserir  nome  do
representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante denominada
CONTRATADA,  celebram  o  presente  Contrato,  decorrente  do  Pregão  nº   [inserir  nº  do
Pregão]/2020,  que  será  regido  pela  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto  estadual  nº
48.012/2020, [inserir legislação específica pertinente à contratação] e subsidiariamente pela
Lei  nº  8.666/1993,  com suas alterações posteriores,  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  para
fornecimento,  instalação  e  configuração  de   sistema de  áudio,  vídeo  e  automação  para
auditório, sala de treinamento e sala de reuniões do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária,
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em Belo Horizonte, Minas Gerais, de acordo com as especificações e detalhamentos do
ANEXO I, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº
03/2021/CPRv identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM
Código
SIAD

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE

FORNECIMENTO
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

1

2

3

...

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O  valor  [estimado]do  presente  Termo  de  Contrato  é  de  R$  [inserir  valor]
([inserir valor por extenso]).

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(ões)
orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

1251.06.181.034.4057.0001.339037.01.0.73.1 /0.83.2

1251.06.181.034.4057.0001.339030.24.0.73.1/0.83.2

4.2. 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.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Edital e no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. 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
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obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.1.1. Os  efeitos  financeiros  retroagem  à  data  do  pedido  apresentado  pela
CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As  condições  de  entrega  e  recebimento  do  objeto  são  aquelas  previstas  no
Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A  fiscalização  da  execução  deste  contrato  será  exercida  pelo  Chefe  do
almoxarifado do CPRv,  ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em
conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.
Em  caso  de  eventual  irregularidade,  inexecução  ou  desconformidade  na  execução  do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por
escrito,  bem assim das  providências  exigidas  da  CONTRATADA para  sanar  a  falha  ou
defeito apontado.  Todo e qualquer dano decorrente da inexecução,  parcial  ou total,  do
contrato,  ainda que imposto a terceiros,  será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

8.2. A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  e  nem  reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA  por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou
desconformidades havidas na execução do ajuste.

8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens,
objeto do fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do
edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO

9.1. O  modo  de  fornecimento   dos  bens   a  serem  entregues  pela  CONTRATADA
é aquele previsto no Termo de Referência e no Edital.

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 e no Edital. Além disso,  a CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço
conforme detalhado no Anexo I Termo de Referência (SEI), na Sede do XXº BPM - Rua
XXXXXX, N.º XX, bairro XXXXXX, na cidade de XXXXXXX/MG, visando a assegurar o seu
pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e termo de referência.

10.2. O recebimento do objeto deste contrato será realizado pela CPARM designada
pela Unidade para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

10.3.  Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e
de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os materiais e serviço para
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros
dados  pertinentes  e,  encontrando  irregularidade,  fixará  prazos  para  correção  pela
CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

10.4. Definitivamente: no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados após o
recebimento  provisório  para  a  verificação  da  integridade  e  realização  de  testes  de
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da proposta
vencedora,  será  efetivado  o  recebimento  definitivo  mediante  expedição  de  termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas
da Contratante.

10.5. O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade
com as especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas
expensas os reparos das eventuais falhas,  no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados  a  partir  do  recebimento  da  notificação,  ficando o  pagamento  suspenso  até  a
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efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

10.6. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

10.7. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos
de pagamento serão suspensos e considerado o atraso na execução do serviço, sujeitando-a
à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, e a outras
sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

10.8. Com  vistas  à  operação  do  sistema  e  dos  equipamentos,  a  CONTRATADA
efetuará um programa de treinamento, com aulas teóricas e práticas para um grupo de
participantes composto por até 5 (cinco) profissionais da área técnica e/ou operacional, no
local de instalação, abrangendo:

10.9. Operação do sistema;

10.10. Configuração e expansão do sistema;

10.11. Manutenção corretiva dos equipamentos e unidades;

10.12. Período de segunda-feira a sexta-feira entre 8h30min e 17h;

10.13. Período total: 1/2 dia (4 horas);

10.14. Pré-qualificação dos participantes: níveis técnico/ engenharia / TI

10.15.  O treinamento será ministrado em português,  por  profissionais  com ampla
experiência. O pré-requisito das equipes de antemão escolhidas pelo CPRv deverão atender
ao seguinte:

10.16.  Operação:

10.17.  Conhecimentos básicos de informática;

10.18.  Conhecimentos de sistemas operacionais Windows;

10.19.  Noções básicas de sistemas e redes IP;

10.20.  Manutenção:

10.21.  Conhecimentos sólidos de informática e de redes IP;

10.22.  Conhecimentos de sistemas operacionais Windows;

10.23.  Noções avançadas de eletrônica e instrumentação;

10.24.   Utilização  de  recursos  audiovisuais  e  manipulação  de  equipamentos.  O
material de apoio será:

10.25.  Manuais de hardware e software;

10.26.  Catálogos, desenhos e esquemas

10.27.  Constituem obrigações das partes: Da CONTRATADA

10.28.  Entregar o objeto deste certame, quando solicitado, de acordo com os prazos
estabelecidos na proposta e no Anexo I do instrumento convocatório, contado a partir da
data da assinatura do presente Termo Contratual.

10.29. observar  para  transporte,  quando  necessário,  seja  ele  de  que  tipo  for,  as
normas adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.

10.30.   fornecer,  juntamente com a entrega do material,  toda a sua documentação
fiscal e técnica;

10.31.   responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  relativos  à  execução  do  serviço  a  si
adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

10.32.   cumprir,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  as  obrigações  assumidas,
mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.33. Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pela
CONTRATANTE.

10.34.  arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
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provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados
ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

10.35. aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

10.36.  responsabilizar-se,  com foros de exclusividade, pela observância a todas as
normas  estatuídas  pela  legislação  trabalhista,  social  e  previdenciária,  tanto  no  que  se
refere aos seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais,
por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas,  aí  incluídos  acidentes  de  trabalho,  ainda  que  ocorridos  nas  dependências  do
CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância
das  normas  em  referência,  a  CONTRATADA  obriga-se  a  ressarci-lo  do  respectivo
desembolso,  ressarcimento  este  que  abrangerá  despesas  processuais  e  honorários  de
advogado arbitrados na referida condenação;

10.37.  Da CONTRATANTE

10.38. Comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer
irregularidade,  imprecisão  ou  desconformidade  verificada  na  execução  do  contrato,
assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções
legais e contratualmente previstas;

10.39.  Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; Fiscalizar
a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará ciência à
CONTRATADA;

10.40.  Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato;

10.41.  Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

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 ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta
política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática  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. “prática 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. “prática  conspiratória”  significa  um  esquema  ou  arranjo  entre  os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não  competitivos  e  privar  o  CONTRATANTE dos  benefícios  da  competição  livre  e
aberta;

11.2.4. “prática  coercitiva”  significa  prejudicar  ou  ameaçar  prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir,  falsificar,  alterar  ou  esconder  intencionalmente  provas
materiais  para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do CONTRATANTE ou outro órgão
de  Controle  sobre  alegações  de  corrupção,  fraude,  coerção  ou  conspiração;
significa  ainda  ameaçar,  assediar  ou  intimidar  qualquer  parte  envolvida  com
vistas  a  impedir  a  liberação  de  informações  ou  conhecimentos  que  sejam

SEI/GOVMG - 34037155 - PADRÃO - Contrato d... https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?...

5 of 8 20/08/2021 11:58



relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito
do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar 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 práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas 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 denúncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça, para adoção das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e
no Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O  termo  de  rescisão  será  precedido  de  relatório  indicativo  dos  seguintes
aspectos, conforme o caso:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. 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 mantidas  as  demais  cláusulas  e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

13.7. 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, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão
da execução do objeto.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

14.1. A CONTRATADA, obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato
em  conformidade  com  a  legislação  vigente  sobre  Proteção  de  Dados  Pessoais  e  as
determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

14.2. À  CONTRATANTE reserva-se  o  direito  de  acompanhar,  monitorar,  auditar  e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA com as obrigações para a proteção de dados
pessoais referentes à execução deste contrato.

14.3. Compete à CONTRATADA:
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14.3.1. notificar  a  CONTRATANTE,  por  meio  eletrônico,  acerca  de  qualquer
incidente de segurança detectado no âmbito da execução deste contrato que implique
vazamento de dados pessoais, em até 2 (dois) dias úteis contados de sua ocorrência;

14.3.2. responder,  em até  2  (dois)  dias  úteis,  os  pedidos  de  informações  e  de
providências  porventura  apresentados  pela  CONTRATANTE  nos  termos  da
subcláusula 14.2;

14.3.3. fazer  uso  dos  dados  pessoais  compartilhados  pela  CONTRATANTE
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado,
a qualquer tempo, o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades e
prazos acordados;

14.3.4. guardar  sigilo  sobre  os  dados  pessoais  obtidos  em  decorrência  do
cumprimento deste contrato, sendo-lhe vedado o compartilhamento desses dados sem
a expressa autorização da CONTRATANTE. 

14.4. Em caso  de  descumprimento  das  disposições  deste  contrato  e  da  LGPD,  a
CONTRATADA responderá pelos danos ou prejuízos a que der causa, observado o devido
processo administrativo.

14.5. A CONTRATADA se compromete a não usar os dados pessoais compartilhados
pela CONTRATANTE para fins diversos daqueles estabelecidos no objeto deste contrato,
sendo  vedado  o  tratamento  posterior  de  forma  incompatível  com  as  finalidades  de
tratamento acordadas.

14.6. A  CONTRATADA  se  compromete  a  guardar  sigilo  sobre  os  dados  pessoais
obtidos em decorrência do cumprimento do contrato,  sendo vedado à CONTRATATADA
compartilhar  os  dados  pessoais  fornecidos  pela  CONTRATANTE,  sem  a  expressa
autorização desta.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

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

14.1.1.   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.

14.1.2.  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
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
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 Diário Oficial Eletrônico
de Minas Gerais,  correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art. 55, § 2º da
Lei nº 8.666/93.
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E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

CONTRATANTE:      

CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Teixeira Júnior, Tenente
Coronel, em 20/08/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 34037155 e o código CRC 5A0A3388.

Referência: Processo nº 1250.01.0007237/2021-03 SEI nº 34037155

SEI/GOVMG - 34037155 - PADRÃO - Contrato d... https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?...

8 of 8 20/08/2021 11:58


