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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATO Nº 025/2016 

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2016 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAIANA – MG, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA, inscrito no CNPJ Nº 

18.114.256/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. 

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI, Prefeito Municipal,  denominado 

CONTRATANTE  e M.M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA, 

inscrito no CNPJ/ CPF: 07.708.955/0001-47, localizado na Rua Coronel 

Amador Pinheiro de Barros, 18 – Centro em Muriaé – MG – CEP: 36.880-000, 

neste ato representado por Marcos Sevenini Couri, portador do CPF nº. 

805.074.256-34, doravante denominado CONTRATADA, in fine assinado, 

perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente  contrato e 

cláusulas e condições abaixo, nos termos do processo licitatório n° 016/2016. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto: Através do presente contrato o Município 

de Caiana – MG, Contratação de empresa para prestação de serviço em 

ampliação de uma sala e refeitório na Escola Municipal Pergentina de Carvalho 

Motta, conforme segundo termo aditivo n.º 62.1.3.0239/ 2015 ao Termo de 

convenio n.º 62.1.3.0013/2014.: 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo de execução 

O PRAZO para execução do referido processo será de 60 (Sessenta) dias, 

contados a partir da assinatura do presente contrato, ou seja de 21 de 

Março de 2016 à 21 de Maio de 2016. 

A CONTRATADA obriga-se a concluir a obra no prazo máximo de 60(sessenta)  

dias corridos, a contar do 5º (quinto) dia após a assinatura deste instrumento. 
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Parágrafo Primeiro: Não serão computados, no prazo citado, os dias em que 

a Prefeitura Municipal de Caiana impeça a execução normal dos serviços. 

Caso ocorra algum destes fatos, a CONTRATADA deverá registrá-lo por 

escrito, obtendo o ciente da Administração Municipal. 

 
Parágrafo Segundo: O início da obra será precedido, obrigatoriamente, de 

uma reunião entre os representantes da Prefeitura Municipal de Caiana, seu 

consultor técnico e o responsável técnico da CONTRATADA acompanhado do 

mestre de obra. 

 
Parágrafo Terceiro: O prazo para conclusão dos serviços somente será 

alterado por determinação da Prefeitura Municipal de Caiana, se porventura 

houverem modificações de projeto indicadas pela Prefeitura Municipal de 

Caiana que requeiram a paralisação da obra. Neste caso, os dias parados 

serão acrescidos ao prazo de execução previsto no “caput”. 

 
Parágrafo Quarto: Não será concedido qualquer dilatação do prazo de 

execução da obra, em decorrência da rejeição de serviços defeituosos. A 

CONTRATADA obriga-se, neste caso, a demoli - los e a executá-los, sob sua 

exclusiva e integral responsabilidade, na estrita conformidade com as 

especificações do projeto. 

 
Parágrafo Quinto: O presente contrato poderá ser prorrogados nos termos da 

Lei 8666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Conclusão da Obra 
 
A CONTRATADA deverá comunicar por escrito a Prefeitura Municipal de 

Caiana a data de conclusão do serviço, momento no qual o local deverá estar 

em plenas condições de uso. O Prefeitura Municipal de Caiana, então,  terá um 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para verificação das especificações técnicas 

e aceite do serviço. 

 
Parágrafo Único: o aceite por parte da Prefeitura Municipal de Caiana não 

exime a CONTRATADA de nenhuma das condições expressas no Edital de 
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Licitação, seus anexos e neste contrato, em especial quanto a defeitos de 

fabricação, vícios ocultos e procedência legal do material fornecido. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Da garantia:  

A partir do aceite do objeto, obriga-se a CONTRATADA a prestar garantia pelo 

prazo de 01 (um) ano. 

 
Parágrafo Primeiro: a garantia prevista no "caput" desta cláusula não abrange 

a reparação de danos decorrentes de uso inadequado do material. 

 
Parágrafo Segundo: o não cumprimento do estabelecido na presente cláusula 

sujeitará a CONTRATADA, a critério da Prefeitura Municipal de Caiana, à multa 

de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, e a responder por eventuais 

perdas e danos, além das sanções previstas na Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – Do preço e das condições de pagamento 

O preço total a ser pago pela Prefeitura Municipal de Caiana à CONTRATADA 

pela execução dos serviços do presente contrato é de R$ 23.984,04(Vinte e 

três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), 

compreendendo serviços de mão de obra e materiais previstos na cláusula 

primeira, incluídos todos os impostos e quaisquer outros custos incidentes, 

sendo 3% na contratação e o saldo mediante uma rigorosa medição dos 

serviços executados, devendo ficar retido o equivalente a 10% (dez por cento) 

do total do preço a ser pago somente após a conclusão e o aceite da obra.  

 
Parágrafo Primeiro: o preço não sofrerá correção de qualquer espécie. 
 
Parágrafo Segundo: caso o vencimento recaia em dia em que não haja 

expediente bancário o mesmo será prorrogado, automaticamente, para o 

primeiro dia útil seguinte. 

 

Parágrafo Terceiro: os pagamentos serão efetuados através de crédito em 

conta corrente ou outros meios que a CONTRATANTE determinar, mediante a 
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apresentação dos respectivos documentos legais de cobrança,  na Tesouraria 

da Prefeitura Municipal de Caiana, ou, mediante acordo entre as partes. 

 
Parágrafo Quarto: O presente contrato poderá ser aditivado ou suprimido nos 

termos do artigo 65/2013. 

 
CLÁUSULA SEXTA – Da multa por atraso na entrega e execução do serviço 

Em caso de atraso na conclusão dos serviços ou na hipótese de não - 

aceitação do mesmo, poderá a Prefeitura Municipal de Caiana, a seu exclusivo 

critério, aplicar ao licitante vencedor multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) 

calculada sobre o valor total do serviço, por dia de atraso ocorrido, até o limite 

máximo de 2% (dois por cento). Na hipótese de o atraso persistir por mais de 

30 (trinta) dias, poderá a Prefeitura Municipal de Caiana, a seu critério, 

considerar rescindido o contrato, sem prejuízo da multa e de ressarcimento por 

eventuais perdas e danos verificados. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Das obrigações da CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, além de outras especificadas neste 

contrato: 

 
a) Executar os serviços e fornecer os materiais, objeto do presente contrato, 

descritos na cláusula primeira, dentro das especificações exigidas. 

 
b) Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços executados, obrigando-se a 

reparar, exclusivamente às suas custas e por conta da garantia proposta, todos 

os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades 

ocorridas na execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Das obrigações da Prefeitura Municipal de Caiana - 

MG 

São obrigações da Prefeitura Municipal de Caiana, além de outras 

especificadas neste contrato oferecer as devidas condições para a execução 

do serviço objeto do presente contrato. 
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CLÁUSULA NONA – Da rescisão: o presente contrato poderá ser rescindido 

de pleno direito pela Prefeitura Municipal de Caiana, independente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Inexecução parcial ou total do contrato. 

 
b) Decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da 

CONTRATADA. 

 
c) Inobservância de dispositivos legais. 
 
d) Dissolução da empresa CONTRATADA. 
 
e) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
Parágrafo Único: nas hipóteses das alíneas “a” e/ou “c”, a parte inadimplente 

será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos 

decorrentes da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da novação 

A abstenção, por parte da Prefeitura Municipal de Caiana, de utilização de 

quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em razão deste contrato 

e/ou da Lei, não importará em renúncia destes mesmos direitos e faculdades, 

que poderão ser exercidos, em qualquer tempo a exclusivo juízo da Prefeitura 

Municipal de Caiana - MG, sem gerar precedente invocável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Dos recursos financeiros 

02005.1236100881.011 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas 
Municipais. 
44905100000 - Obras e Instalações 
Ficha: 117 
Fonte: 122 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA – Das comunicações 

Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas 

como regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada, 
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por telegrama ou fac-símile, nos endereços indicados no preâmbulo deste 

instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA – Dos anexos 

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o 

Edital de Licitação, seus anexos e a Proposta da CONTRATADA, no que 

couber. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – Do foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Espera Feliz/MG para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais 

especial que seja. 

 

E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas 

testemunhas que também subscrevem. 

 
 Caiana – MG, 21 de Março de 2016. 

 

 

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI 

Prefeitura Municipal de Caiana 

CONTRATANTE 

 
M.M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA 

CONTRATADA 
 
 
 
 
Testemunha 1 : __________________________________ 
 
 
Testemunha 2: ___________________________________ 
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ANEXOS AO CONTRATO 

ANEXO IV 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

MEMÓRIAL DESCRITIVO 

A placa da obra deverá ser de chapa metálica nas dimensões de 2.0 x 

4.0m, com a descrição determinada pela administração local e inclusive 

cores padrão, fixada com madeira apropriadas há uma altura de no 

mínimo 3.00m. 

A escavação será realizada de forma manual para  abertura dos locais 

determinado em projeto e cintamento. 

O apiloamento deverá ser obedecido normas de compactação por maço 

de madeira de 15.0kg, ou mecânico com equipamento especifico tipo 

hidráulico . 

O Reaterro deverá ser obedecido normas de compactação por maço de 

madeira de 15.0kg, ou mecânico com equipamento especifico tipo 

hidráulico  e umedecido as camadas de até 30 cm para compactação.  

O concreto para infra estrutura deverá ser livre de impurezas e com FCK 

30 MPA. e os corpos de provas deverão ser conduzidos a empresa para 

análise e seus laudos entregues a fiscalização para comprovação. A 

desforma não deverá ocorres antes de 07 dias de concretagem, os 

cobrimentos do aço deverá ser obedecido ao especificado em projeto. (os 

corpos de provas deverão ser fornecidos pela empresa especifica). O aço 

deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 6.3 mm a 10.0 mm (1/4” – 3/8”). 

sem a presença de contaminação por ferrugem ou agentes químicos. 

Todo o aço a ser empregado deverá estar estocado em local protegido 

por fenômenos naturais.O aço deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 

6.3 mm a 10.0 mm (1/4” – 3/8”). sem a presença de contaminação por 

ferrugem ou agentes químicos. Todo o aço a ser empregado deverá estar 

estocado em local protegido por fenômenos naturais. 
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O concreto para superestrutura deverá ser livre de impurezas e com FCK 

30 MPA. e os corpos de provas deverão ser conduzidos a empresa para 

análise e seus laudos entregues a fiscalização para comprovação. A 

desforma não deverá ocorres antes de 07 dias de concretagem, os 

cobrimentos do aço deverá ser obedecido ao especificado em projeto. (os 

corpos de provas deverão ser fornecidos pela empresa especifica). O aço 

deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 6.3 mm a 10.0 mm (1/4” – 3/8”). 

sem a presença de contaminação por ferrugem ou agentes químicos. 

Todo o aço a ser empregado deverá estar estocado em local protegido 

por fenômenos naturais.O aço deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 

6.3 mm a 10.0 mm (1/4” – 3/8”). sem a presença de contaminação por 

ferrugem ou agentes químicos. Todo o aço a ser empregado deverá estar 

estocado em local protegido por fenômenos naturais. 

A alvenaria de  tijolo cerâmico, na espessura de 9x19x19m. serão 

assentadas de modo intertravada, devendo ser alinhado e aprumadas de 

forma a permanecerem unidas por um acamada de argamassa de 

cimento, areia e saibro no traço de 1:3:3. 

cobertura com telha de amianto 6 mm assentadas respeitando o 

transpasse recomendado pelo fabricante 

Estrutura em madeira de lei para cobertura, ancorada em alvenaria 

Forro de PVC instalados sobre barrotemanto de madeira. 

Tomada de embutir na alvanaria com caixa e tampa de PVC  

Luminária fluorescente de 2 x 40 W,com calha de PVC de sobrepor e 

proteção. 

Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 

mm² / tensão: 750,00V) 

Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 

mm² / tensão: 750,00V) 

Mangueira  de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4") 

Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir 

(comprimento: 4' / largura : 2' / profundidade: 46mm) 
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Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir 

(comprimento: 4' / largura : 4' / profundidade: 46mm) 

Placa (espelho) para caixa 4x2-3 postos 

Placa (espelho) para caixa 4x4-2 postos + 2 postos 

Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com 

batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10 m (porta completa) 

Caixilho de ferro de correr,sob encomenda 

O reboco deverá ser aplicado nas paredes que receberão  azulejo, o qual 

será constituído de argamassa no traço 1:5, com espessura máxima de 

2,5 cm perfeitamente aprumadas. O emboço será aplicado sobre o 

chapisco. 

Deverá ser aplicado uniformemente em todas as paredes a revestir, com 

argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3. 

Concreto e=5 cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo 

preparo de caixa, e=5 cm sem impermeabilizante) 

Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5,  e=3 cm 

Vidro cristal comum liso (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de 

acabamento: cortado) 

Latex PVA em parede interna e emassamento com massa corrida a base 

de PVA (2 demãos), sem selador / fundo preparador 

Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado) 

Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, 

com fundo nivelador p/ madeira 
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ANEXO VI 

PROJETO BASICO  

 
 
 
 


