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CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL E OUTRAS AVENÇAS N° 001/2020 

 

 

            Pelo presente CONTRATO, que firmam nesta data na cidade de Taiobeiras, 

Comarca de Taiobeiras, Estado do Minas Gerais, de uma parte, como CONTRATANTE, o 

Município de Taiobeiras, CNPJ nº 18.017.384/0001-10, representado, neste ato, por seu 

Prefeito Sr. Danilo Mendes Rodrigues, residente e domiciliado em Taiobeiras-MG, e de 

outra parte, como CONTRATADA PREMOLDADOS & CONSTRUTORA CORREIA LTDA – ME, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.558.442/0001-25, estabelecida na cidade 

de Taiobeiras/MG, na Avenida do Contorno, nº. 3.681, Centro, representada neste ato 

pelo Sr. Gilvanio Miranda Correia, brasileiro, e CPF sob o nº. 831.312.996-49, domiciliado e 

residente à Avenida Amazonas nº 40, apto 101, bairro centro na cidade de 

Taiobeiras/MG, têm pelo presente certo e ajustado e reciprocamente contratado o 

presente CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL E OUTRAS AVENÇAS, que se 

regerá pelas seguintes condições e cláusulas gerais: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato decorre do processo licitatório nº. 153/2019, 

Tomada de Preço nº 002/2019, destinado a contratação de empresa especializada para 

execução, empreitada global, de obra de construção da primeira etapa da pista de 

caminhada da avenida do contorno, termo de convenio nº 1491000236/2019, conforme 

planilhas e orçamentos anexos. 

 

Parágrafo Único - Os materiais a serem fornecidos e os serviços a serem executados 

deverão seguir rigorosamente a Planilha e os Orçamentos anexos ao Edital, que fazem 

parte integrante deste Contrato. 

  

 CLÁUSULA SEGUNDA – À CONTRATADA não será admitida sub empreitada, obrigando-se 

a executar as obras atendendo as normas técnicas e legais vigentes, de modo a 

resguardar sob todos os aspectos a segurança e o interesse público.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATANTE exercerá a fiscalização das obras, a avaliação da 

qualidade do material utilizado e a observação das especificações constantes na 

Planilha, através da Secretaria de Educação.   

 

Parágrafo Primeiro- Caberá a CONTRATADA a fiscalização dos aspectos legais, 

trabalhistas e previdenciários, bem como a responsabilidade por qualquer ação 

trabalhista e acidentes de trabalho envolvendo a mão-de-obra contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento deverá conforme o cronograma físico financeiro, 

apresentado pela Contratante, até 30 (trinta) dias após a emissão de Laudo do Setor de 

Engenharia da Prefeitura de Taiobeiras-MG, atestando que os serviços foram executados 

conforme previsto na Planilha e Orçamentos acompanhado da Nota Fiscal. 
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§ 2º – A CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias após a Ordem do Serviço 

emitido pelo setor de engenharia para início das obras, quando deverá ser apresentado 

ART de Projeto e Execução do Responsável Técnico e o CEI da obra. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante do 

CONTRATANTE em seus depósitos e instalações, bem como a todos os registros e 

documentos pertinentes a execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a 

qualquer título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período mediante justificativas aceitáveis pela Prefeitura de 

Taiobeiras-MG, a partir da assinatura do termo de início de obra assinado pelo 

Engenheiro da Prefeitura, para a entrega da obra, sob pena de pagar multa de 01% (um 

por cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), 

que serão retidos do pagamento a ser efetuado. 

 

Parágrafo primeiro - Qualquer alteração no prazo supra referida dependerá da prévia 

aprovação, por escrito do CONTRATANTE. 

 

Parágrafo primeiro – O presente contrato vigorará por 90 (noventa) dias a contar da data 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA compromete-se a refazer a suas custas, parcial ou 

totalmente, os serviços ora contratados, caso os apresentados não atendam aos critérios 

básicos legalmente estabelecidos pelo município de Taiobeiras. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Todos os encargos trabalhistas fiscais, previdenciários e sociais, em 

relação ao quadro de pessoal que prestará os serviços ora contratados serão da 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como a responsabilidade cível e 

penal sobre eventuais danos e indenizações de qualquer espécie, que os mesmos vierem 

a dar causa, exonerando-se integralmente o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - Na vigência do contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes 

penalidades, admitindo-se ampla defesa e os recursos previstos em lei: 

 

a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 

quais tenha concorrido; 

b) Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato nos 

seguintes casos: 

I – Quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da 

proposta apresentada ou 

II – Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo 

CONTRATANTE em tempo hábil, acertado pelos responsáveis técnicos da obra. 

c) Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 

gravidade da falta. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave. 
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§ 1º Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo 

critério do CONTRATANTE a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, 

“gravidade da falta” e “falta grave”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Além das condições previstas no Art.77 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo 

próprio, na ocorrência da seguinte situação: 

 

a) Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta 

hipótese, o valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação 

dos mesmos, excluindo o montante das multas a pagar. 

b) Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30(trinta) dias de 

antecedência, sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, 

também, sem que seja obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, 

salvo o regularmente devido a CONTRATADA, excluindo os montantes das multas a 

pagar. 

c) Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na 

ocorrência das seguintes situações: 

 

I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

II – Não recolher, no prazo determinado as multas impostas; 

III – Abandono ou sublocação parcial ou total dos serviços; 

IV – Manifesta deficiência do serviço; 

V – Falta grave ao Juízo do Município; 

VI – Falência ou insolvência; 

VII – Não der início às atividades no prazo previsto. 

 

CLÁUSULA ONZE – As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta 

dos recursos consignados no orçamento do Município de Taiobeiras – Rubricas nº.  

 

02.021.010.15.451.0250.1020.4.4.90.51.00 – FICHA 510 – FONTE 124 

 

CLÁUSULA DOZE – Valor do contrato R$ 101.092,44 (cento e um mil e noventa e dois reais 

e quarenta e quatro centavos) 

 

CLÁUSULA TREZE – Aplica-se ao presente contrato no que couberem as disposições da Lei 

8.666/93 com as alterações posteriores e dispositivos da Licitação modalidade Edital 

Tomada de Preços nº 002/2019. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – As partes, em comum acordo, elegem o foro da Comarca de 

Taiobeiras-MG, como o competente deste contrato, em detrimento de qualquer outro 

por mais privilegiado que se apresente. 

 

            E, por assim estar certos e ajustados, assinam o presente em (03) vias, de igual teor 

e forma e para um mesmo fim, na presença das testemunhas instrumentárias. 
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Taiobeiras-MG, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Para contratante 

Danilo Mendes Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

________________________________ 

Para contratada 

Nome: Gilvanio Miranda Correia, 

CPF: 831.312.996-49 

Endereço: Avenida Amazonas nº 40, apto 101, bairro centro, Taiobeiras/MG 

 

Testemunhas:    

                             

                

1º)_____________________                                                                   

   

                                                                                                              

2º)_____________________                                                                    

 

  

 


