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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO  
 

Contrato que entre si fazem, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 639, Bairro Savassi, inscrito no 
CNPJ/MF sob o número 17.188.574/0001-38, representado por sua 
presidente, Contadora Suely Maria Marques de Oliveira, de ora em diante 
denominado CRCMG ou CONTRATANTE, e, de outro, XXXXXXXXXXX, 
com sede em XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na 
Rua/AVXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXX, neste ato representado por seu representante legal, 
XXXXXXXX, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando 
as partes contratantes às normas constantes na Lei nº nº 8.666, de 
21/06/93, mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto a execução da obra de ampliação da sede 
do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - CRCMG, contemplando a 
construção de um novo prédio, a revitalização do prédio existente e a unificação dos 
dois prédios, nos endereços: Rua Cláudio Manoel, nºs 617 e 639, Bairro Savassi, Belo 
Horizonte-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 
I - Projeto Básico da Licitação e demais documentos que integram o Edital de 
Concorrência nº 002/2023. 
 
1.2. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e se vincula ao Edital 
e Anexos da Concorrência nº 002/2023, bem como à proposta apresentada pela 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ____(___), conforme proposta de preços 
vencedora da Concorrência n.º 002/2023. 
 
2.2. A realização das despesas deste contrato possui lastro em dotação orçamentária 
própria, prevista no plano de trabalho do CRCMG, conforme indicação abaixo: 

 

Projeto: 5007 Centro de Custo: 300 
Conta contábil: 6.3.2.1.01.01.001 – Obras 
e Instalações 

 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, contados da 
data da sua assinatura. 
 

http://www.crcmg.org.br/


 
 

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 56/2023 

MODALIDADE Concorrência 

Nº DA MODALIDADE 002/2023 

 

 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

Telefone: (31) 3269-8400  
www.crcmg.org.br  

 

3.2. O prazo máximo para execução do objeto deste contrato é de 18 (dezoito) 
meses, contados a partir do início das obras, sendo 12 (doze) meses para realização da 
ETAPA 1 (Construção da Nova Sede) e 6 (seis) meses para realização da ETAPA 2 
(Reforma da Sede Atual). 
 
3.3. O prazo para início das obras será de 15 (quinze) dias, contado do recebimento 
pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE. 
 
3.4. A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação do CONTRATANTE seu 
cronograma físico-financeiro detalhado em até 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E DOS SEGUROS 
 
4.1. A CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data 
de assinatura deste contrato, prestará garantia de cumprimento das obrigações 
contratuais, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
4.1.1. Deverá ser acrescido ao valor da garantia contratual, estabelecido no item 
anterior, o valor da garantia adicional, se houver. 
 
4.2. Caberá à CONTRATADA escolher uma das modalidades previstas no art. 56 da 
Lei nº 8.666/1993: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro-garantia; ou 
fiança bancária. 

 
4.2.1. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito 
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme determina o 
art. 82 do Decreto nº 93.872/1986, a qual será devolvida atualizada monetariamente, 
nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993. 

 
4.2.2. Se a opção for pelo seguro-garantia, a apólice deverá indicar o Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais como beneficiário, e seu prazo de validade 
deverá corresponder ao período de vigência deste contrato acrescido de 90 (noventa) 
dias. 

 
4.2.3. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter expressa afirmação do fiador 
de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Conselho Regional de 
Contabilidade de Minas Gerais, independentemente de interpelação judicial, caso o 
afiançado não cumpra suas obrigações; contemplar renúncia expressa do fiador ao 
benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 
e prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato acrescido de 
90 (noventa) dias. 

 
4.2.4. Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil; e ser avaliado por seu valor econômico, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
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4.3. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento 
de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a 
CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contado da data do recebimento da notificação do CRCMG. 
 
4.4. Se houver acréscimo ao valor deste contrato ou prorrogação do seu prazo de 
vigência, a CONTRATADA se obriga a fazer a complementação ou a apresentação de 
nova garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura 
do respectivo termo aditivo. 

 
4.5. A garantia de execução do contrato será liberada somente após o recebimento 
definitivo da obra. 
 
4.6. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pelo 
CONTRATANTE, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o 
período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita 
e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, 
desentulho e despesas extraordinárias.  
 
4.7. A CONTRATADA deverá apresentar, no mesmo prazo estipulado na condição 
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 
período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela 
respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho 
previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pela Leis n° 8.212, de 
24/07/1991. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das obrigações seguintes, além 
daquelas previstas no Edital e Anexos da Concorrência n.º 002/2023, especialmente 
nos Cadernos de Encargos: 
 
5.1.1. Executar fielmente os serviços, objeto deste procedimento, mantendo-se todas 
as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não podendo, 
sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas, 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto que contrarie o seu 
perfeito cumprimento. 
 
5.1.2. Submeter-se à supervisão, orientação e fiscalização do CONTRATANTE, 
acatando as determinações, especificações e condições estabelecidas neste contrato. 

 
5.1.3. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do serviço. 
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5.1.4. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento 
das atividades do CRCMG. 

 
5.1.5. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 
5.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços. 

 
5.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, a qual ficará 
autorizada a descontar da garantia e dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 

 
5.1.8. Prestar garantia pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento 
definitivo, pela solidez e segurança do trabalho, evento reparar todos os vícios 
verificados neste prazo, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 
69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12 da Lei nº 8.078/90. 

 
5.1.9. Responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na 
estrutura durante a execução do objeto. 

 
5.1.10. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 
execução do contrato. 

 
5.1.11. Apresentar ART de execução da obra como condição para início dos serviços. 

 
5.1.11.1. O profissional responsável técnico que acompanhará a execução do objeto 
deverá ser o detentor dos atestados ou declarações de capacidade técnico-profissional 
apresentados durante o processo licitatório. Eventual substituição deverá ser precedida 
de comprovação de que o novo profissional possui atestados ou declarações que 
atendam ao disposto nas condições 10.3.5.2 e 10.3.5.3 do Edital. 

 
5.1.12. Fornecer e manter, no local da realização do objeto, Diário de Obra, apondo os 
lançamentos e registros obrigatórios e facultando à FISCALIZAÇÃO realizar seus 
próprios registros. 

 
5.1.13. Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos adequados dos serviços 
a serem executados, em conformidade com as normas em vigor, provendo-os de 
uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

 
5.1.14. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 
o CONTRATANTE. 
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5.1.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência do CONTRATANTE. 

 
5.1.16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência. 

 
5.1.17. Fornecer, caso solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 
empregados. 

 
5.1.18. Emitir as notas fiscais dos serviços que prestar com as devidas retenções de 
tributos e contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº 1.234, de 
11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 

 
5.1.19. Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições de qualificação e 
de habilitação exigidas na licitação, inclusive quanto à regularidade junto ao FGTS, ao 
INSS e à Justiça do Trabalho. 

 
5.1.20. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem no 
objeto deste procedimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
 
5.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
5.2.1. A utilização do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas 
e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
5.2.2. A contratação de funcionário pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato. 

 
5.2.3. A subcontratação total do objeto deste contrato. 

 
5.2.3.1. Os serviços constantes da planilha orçamentária da proposta vencedora 
poderão ser parcialmente subcontratados até o limite de 15% (quinze por cento) do 
valor total do contrato, por empresa subcontratada. 
 
5.2.3.2. Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação dos serviços de 
Administração Local da obra. 
 
5.2.3.3. Para os serviços cuja experiência foi exigida para fins de qualificação técnico-
operacional (condição 10.3.4 do Edital), somente será admitida a subcontratação em 
caso de justificativa fundamentada aceita pela FISCALIZAÇÃO, e desde que a empresa 
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subcontratada demonstre por meio de atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade 
técnica uma qualificação igual ou superior à prevista no Edital. 

 
5.2.3.4. Para os serviços não inseridos na condição 10.3.4 do Edital, as empresas 
subcontratadas deverão comprovar à FISCALIZAÇÃO possuir a capacidade necessária 
para realização dos trabalhos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. Caberá ao Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, como 
CONTRATANTE, o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas no 
Edital e Anexos da Concorrência n.º 002/2023: 

 
6.1.1. Expedir a Ordem de Serviço. 
 
6.1.2. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão 
dos serviços e especificações técnicas a eles relacionados. 
 
6.1.3. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora 
contratados, assim como prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

 
6.1.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados. 
 
6.1.5. Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades, imprecisões ou 
desconformidades verificadas na execução do contrato, estipulando prazo para a 
regularização sob pena de aplicação de sanções legais e contratuais. 

 
6.1.6. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências do contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 
7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 
fiscalizada por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse 
fim, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
 
7.1.1. A CONTRATADA centralizará as suas comunicações ao Fiscal tanto em relação 
aos aspectos técnicos quanto administrativos deste contrato. 
 
7.1.2. O Fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado 
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
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7.1.3. Cabe ao fiscal a atestação de conformidade dos serviços executados, condição 
indispensável para os pagamentos. 
 
7.2. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, seu 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
 
7.2.1. No caso de não restarem quaisquer pendências a serem solucionadas pela 
CONTRATADA, será realizado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelo Fiscal e pelo representante da CONTRATADA.  
 
7.2.2. O Fiscal deverá recusar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra enquanto 
houver pendências. 

 
7.3. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra será efetuado por comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de 90 (noventa) dias 
contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
 
7.4. A CONTRATADA deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os 
seguintes documentos: 
 
7.4.1. "As built" da obra, incluindo todas as pranchas de arquitetura, fundações, 
estrutura e todas as instalações; 
 
7.4.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água e gás; 
 
7.4.3. Certidão de Baixa de Construção, emitida pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte; 

 
7.4.4. Certidão negativa de débitos denominada “Certidão de Obra”, emitida pela 
Receita Federal. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 
 
8.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 
8.2. Nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto Federal nº 7.983/2013, a 
CONTRATADA expressamente manifesta concordância com a adequação do projeto 
que integra o Edital da Concorrência nº 002/2023, de modo que as alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.3. Conforme art. 14 do Decreto Federal nº 7.983/2013, a diferença percentual entre 
o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em 
favor da CONTRATADA em decorrência de termos aditivos que modifiquem a planilha 
orçamentária. 
 
8.4. Caso o termo aditivo contemple o acréscimo de itens de serviço, os preços 
unitários deverão ser definidos a partir das seguintes orientações. 
 
8.4.1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já 
contratados. 
 
8.4.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles 
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre 
esse valor o mesmo percentual de desconto global fornecido pela CONTRATADA em 
relação ao orçamento estimativo Edital. 
 
8.4.3. Para os itens novos não constantes do SINAPI, os custos decorrerão de acordo 
entre as partes, conforme prevê o §3º do art. 65 da Lei 8.666/93. As referências de 
custos do CRCMG serão elaboradas com base na média aritmética simples de, no 
mínimo, 3 (três) referências de preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de 
pesquisa de preços no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. 
 
8.4.4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários 
ultrapassar as respectivas referências estabelecidas a partir dos critérios acima. 

 
8.4.5. A taxa de BDI a ser aplicada aos eventuais itens de serviço acrescidos será uma 
das taxas já definidas na proposta da CONTRATADA, para obras civis ou 
equipamentos, conforme seja o caso. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 
9.1. Os preços que compõem a planilha deste contrato, mediante justificativa da 
variação do custo de produção no período, desde que observado o interregno mínimo 
de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, poderão ser 
reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do 
Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado em 12 
(doze) meses, com base na seguinte fórmula: 
 

𝑅 =
(𝐼 − 𝐼𝑜)

𝐼𝑜
× 𝑆 

 
Onde: 
R = reajuste procurado; 
I = índice relativo ao mês do reajuste; 
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 
S = saldo de serviços ainda não executados. 
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9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
10.1. A medição dos serviços será realizada mensalmente, considerando as 
subetapas do cronograma físico-financeiro efetivamente executadas, concluídas e 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO do contrato, tomando por base as especificações e os 
projetos.  
 
10.2. Considerando que o regime de execução deste contrato é a empreitada por 
preço global, nas medições não será apurado o quantitativo unitário de itens de serviços 
executados no período, mas somente serão consideradas as subetapas do cronograma 
físico-financeiro concluídas. 
 
10.3. Uma vez aprovado pela FISCALIZAÇÃO o valor da medição, a CONTRATADA 
apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, juntamente com as certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS 
e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for 
o caso.  

 
10.4. Serão descontados do pagamento a ser realizado as devidas retenções dos 
tributos, conforme previsto na legislação vigente. 

 
10.5. O pagamento será realizado mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura pela CONTRATADA. 

 
10.6. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação. 
 
10.7. O pagamento da primeira medição somente poderá ocorrer após a 
apresentação dos seguintes documentos pela CONTRATADA: cronograma físico-
financeiro; registro da obra no Cadastro Nacional de Obras; Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART de todos os responsáveis técnicos pela execução da 
obra; apólices e comprovante de pagamento dos prêmios do seguro de riscos de 
engenharia e do seguro coletivo de acidentes de trabalho. 
 
10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:   
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga.  
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

𝐼 =
6 100⁄

365
= 0,00016438 

 
 
10.9. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos 
deste contrato.  
 
10.10. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta sobre a sua 
regularidade fiscal e trabalhista, mediante a emissão dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão Negativas e Débitos relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União;  
 

b) Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 
 

c) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 

d) Certidões Negativas de Débitos ou de não contribuinte expedidas por órgãos das 
Secretarias de Fazenda do Estado e do Município em que estiver localizada a 
sede da licitante. 

 
 
CLÁUSUAL DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

 
11.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela 
execução desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato, pelo 
descumprimento das obrigações contratuais e/ou pelo atraso injustificado na execução 
do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, e observada a 
gravidade da ocorrência, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
11.1.1. advertência; 
11.1.2. multa; 
11.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CRCMG, por até 2 anos; 

 
11.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
 
11.2.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do serviço; 
 
11.2.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços do CRCMG, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
 
11.2.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, 
à exceção daquelas de grau 5; 
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11.3. Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 
11.3.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado, em 
qualquer medição, pela execução incompleta de qualquer subetapa do cronograma 
físico-financeiro, o valor da multa será de: 

a) 2,5% do valor da etapa, caso a subetapa incompleta estivesse prevista no 
cronograma físico-financeiro para ser concluída no mês de referência da medição em 
curso; 

b) 5% do valor da etapa, caso a subetapa incompleta estivesse prevista no cronograma 
físico-financeiro para ser concluída em qualquer mês anterior ao período de referência 
da medição em curso. 

 
11.3.2. No caso de atraso injustificado na conclusão de cada uma das duas 
ETAPAS do objeto, ao final do prazo de execução de cada ETAPA definida no 
cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, a multa terá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia corrido de 
atraso na entrega, até o limite de 60 (sessenta) dias, a partir de quando será configurada 
a inexecução parcial do objeto. 
 
11.3.3. No caso de inexecução parcial do objeto, a multa terá o valor de 5% (cinco por 
cento) do saldo contratual, isto é, o valor total do contrato subtraído do valor já executado 
e medido. 

 
11.3.4. A inexecução parcial será caracterizada por: 
 
11.3.4.1. Execução, a qualquer tempo, de valor acumulado inferior a 50% do valor total 
acumulado previsto no cronograma físico-financeiro vigente. Nesta situação, as multas 
por atraso na execução de subetapas (condição 11.3.1) serão somadas à multa por 
inexecução parcial (condição 11.3.3). 
 
11.3.4.2. Atraso injustificado na conclusão de cada uma das duas ETAPAS do objeto 
maior que o limite estipulado na condição 11.3.2 acima. Nesta situação, a multa por 
atraso na conclusão da ETAPA (condição 11.3.2) será somada à multa por inexecução 
parcial (condição 11.3.3). 
 
11.3.4.3. Abandono injustificado da obra por 5 dias úteis consecutivos ou 10 dias úteis 
intercalados. 
 
11.3.5. No caso de inexecução total do objeto, caracterizada por atraso injustificado 
de mais de 30 (trinta) dias no início dos serviços, de acordo com a data estabelecida na 
Ordem de Serviço, a multa terá o valor de 3% (três por cento) do valor total do contrato.  
 
11.3.6. Ao longo da execução contratual, além das sanções previstas acima poderão ser 
aplicadas multas por infração dos termos contratuais, conforme graus e eventos 
descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 
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Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 1.000,00 

4 R$ 2.500,00 

5 R$ 5.000,00 

 

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

 INFRAÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme ou mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

2 

3 Manter empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

2 

4 Executar serviço incompleto, paliativo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

2 

5 Atrasar a entrega da(s) ART do(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução, a partir da data para início da obra definida na Ordem de 
Serviço; por dia de atraso. 

3 

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. 

3 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia. 

3 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 

9 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 

3 

10 Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 
contrato nas datas avençadas; por dia e por ocorrência. 

3 

11 Subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato em desacordo com 
as condições da Cláusula Quinta do contrato; por empresa subcontratada 
e por dia. 

3 

12 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

4 

13 Utilizar as dependências do CRCMG para fins diversos do objeto do 
Contrato; por ocorrência. 

4 

14 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado; por ocorrência. 

4 

15 Deixar de manter seguro de risco de engenharia ou seguro coletivo de 
acidentes de trabalho ao longo do período de execução da obra; por dia. 

4 
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16 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físicos, 
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

5 

 

 
11.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999.  
 
11.4.1. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o real dano 
causado ao Conselho, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
11.4.2. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
 
11.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, a qual também 
poderá se dar na ocorrência de qualquer dos motivos listados no artigo 78 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
11.5.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
12.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a 
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O 
CRCMG seguindo as boas práticas de governança e compliance está comprometido 
com seus deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza 
em todas as relações contratuais que os envolvidos adotem boas práticas de 
governança, visando sempre o interesse do respeito a legislação vigente. 
 
12.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que o CRCMG é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de 
categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela 
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de 
dados para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, 
com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do 
serviço público, e, portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, representantes 
legais, prepostos e demais envolvidos na relação do objeto do presente contrato, 
estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 23 da LGPD. 
 
12.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se 
encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, 
usuários final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais 
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sejam objeto de tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios 
quotistas incluindo suas filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em 
conformidade com a LGPD. 
 
12.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 
previstas nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão 
os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
12.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na 
LGPD, promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas 
tecnológicas, jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de 
pessoas naturais, no âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
12.6. Ressalvado o disposto no item 12.7, é vedada à CONTRATADA a 
subcontratação do processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a 
transferência do processamento ou tratamento para qualquer empresa ou terceiro, 
inclusive no exterior, sem o consentimento prévio por escrito do CRCMG, no âmbito do 
objeto deste contrato. 
 
12.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá 
contratar serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao 
presente contrato, desde que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as 
finalidades e os limites deste ajuste e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
12.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em 
nuvem possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua 
guarda, em conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 
(LGPD). 

 
12.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 
13.709/2018 (LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG. 
 
12.8. A CONTRATADA se compromete a, na execução das suas atividades 
contratualmente previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância 
dos pressupostos da LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para o 
CRCMG, quando seu tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, 
sob pena de caracterizar inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a 
rescisão prevista no presente instrumento. 
 
12.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 
acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access 
control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido 
como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses 
dados com terceiros. 
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12.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais 
eventualmente fornecidos ao CRCMG em decorrência do presente contrato, zelando 
pela entrega de dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor interesse dos 
titulares, respeitando os seus direitos e reforçando sua finalidade pública, na persecução 
do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as 
atribuições legais do serviço público, nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
12.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 
utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA 
interromperá o tratamento dos dados pessoais, e os eliminará completamente com 
todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, salvo quando a CONTRATADA tenha que mantê-los para 
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena de 
responsabilização administrativa, cível e penal. 
 
12.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada 
mediante prévia aprovação do CRCMG, responsabilizando-se a CONTRATADA por 
obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal 
de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos 
serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser 
compartilhados ou utilizados para outros fins. 
 
12.13. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CRCMG será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 12.11 
acima. 
 
12.14. As partes informarão imediatamente entre si caso o titular dos dados, a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou terceiros solicitem informações 
sobre o tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo 
determine, legalmente amparada, a eliminação ou anonimização dos dados 
compartilhados. 
 
12.15. A CONTRATADA cooperará com o CRCMG no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e 
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e, também, no atendimento de 
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle 
externo. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO DO CRCMG 
 
13.1.  A CONTRATADA deverá tomar conhecimento da Política de Segurança da 
Informação do CRCMG, instituída pela Resolução CRCMG n.º 441/2021, disponível em 
http://cadastro.crcmg.org.br/ged/, e se comprometer com a observância e o acatamento 
de suas diretrizes, sempre que tiver acesso a qualquer informação ou comunicação do 
CRCMG, oriundas da relação firmada por este instrumento.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
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14.1. Nos termos da Lei n.º 14.063/2020 e do Decreto n.º 10.543/2020, as partes e as 
testemunhas concordam expressamente em utilizar assinatura eletrônica para 
ratificação e legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, reconhecendo 
que a formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade 
jurídica e vinculação das partes ao Contrato. 
 
14.2. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias 
originais (não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de 
recusar ou contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na medida 
máxima permitida pela legislação aplicável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Belo 
Horizonte, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
as dúvidas que surgirem relativas ao presente instrumento. 
 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam, perante testemunhas, o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito. 

 
Belo Horizonte, XX de XXXXXX de XXXX. 

 
 
 

CONSELHO REGINAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
XXXXXXXXXXXX 

Presidente 
 
 
 

EMPRESA XXXX 
Representante XXXXXXX 

 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 
 

Assinatura: 
CPF: 

Assinatura: 
CPF: 
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