
CONTRATO. 

 
 

CONTRATO Nº--------/2021, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NATALÂNDIA – MG, E A EMPRESA GERALDO 
MAGELA GOMES. 
 

 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NATALÂNDIA – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.593.752/0001-76, 
situada à Rua Natalício, nº 560, Centro, NATALÂNDIA – MG, neste ato 
representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA 
GOMES, inscrito no CPF sob o nº 036.608.486-03, residente e domiciliado neste 
Município, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. JOSE 
GERALDO FERREIRA PORTO, situado à Rua dos Esportes, Centro, Cidade de 
Natalândia - MG, inscrito no CPF sob o nº. 116.463.276-08, doravante 
denominada CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato, como 
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 
074/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 037/2021, do tipo menor preço, 
sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais 
legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 
 
 

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público 
vincula ainda no Processo Licitatório nº 074/2021, na modalidade Pregão 
Presencial nº 037/2021, tipo menor preço, homologada no dia 13/08/2021, 
e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. 
 

 

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
 

2.1-Cabe à CONTRATADA, e constitui objeto do presente CONTRATO, a 
contratação de profissional para prestação de serviços de serralheiro, para 
atender as necessidades do município de Natalândia.  
 

2.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

a) Instalação, reforma, manutenção, conserto e substituição de janelas, 
grades, escadas, portas, portas de aço, portões, portões automáticos, 
portões basculantes, esquadrias e estruturas metálicas, ferro, alumínio e 
aço em geral. 

b) Restauração com reposição de peças e partes, soldas de ferro, alumínio e 
aço. 

c) Serviços de Solda Mig, solda elétrica, solda oxigênio, acetileno e ferro 
fundido. 

 

2.1.1-Fazem parte do presente instrumento, como se nele estivessem 
transcritos, o edital convocatório e seus anexos, como também a proposta 
comercial da Contratada, os quais esta se obriga a observar integralmente, 
independente de transcrição. 
 



 
 

CLAUSULA TERCEIRA-REGIME DE EXECUÇÃO. 
 

3.1- Para cumprimento do objeto licitado a licitante vencedora deverá colocar a 
disposição e a serviço da Administração Municipal profissional habilitado com 
amplo conhecimento e experiência, para prestar serviços “in loco”, com carga 
horária de 40 horas semanais, exceto àqueles que requerem sua prestação fora 
da sede do Município e só será permitido a execução de serviços fora das 
repartições municipais, quando os mesmos em função de sua forma legal, assim 
requerer; 
 

3.2- Todos os serviços deverão passar por inspeção a ser realizada por 
funcionário autorizado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 

3.3- A Contratante assumirá a responsabilidade para fornecimento de 
ferramentas e materiais necessários, necessários a confecção e instalação dos 
serviços solicitados. 
 

3.4- De forma alguma o contrato virá a criar vinculo empregatício, sendo o(a) 
CONTRATADO(A) responsável por todos os encargos e impostos que virem a 
incidir sobre o valor deste contrato.  
 
 

CLAUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

4.1-A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão 
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, 
combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 
 

CLAUSULA QUINTA- VIGÊNCIA. 
 

5.1- A vigência do presente contrato administrativo será de 12 (doze) meses a 
contar da data da sua assinatura. 
 

5.2- Em observância ao interesse público, e uma vez tratar de presunção de 
serviços continuados, a vigência do contrato administrativo poderá ser 
prorrogada em observância aos ditames do inciso II c/c § 4º do art. 57 da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA SÉXTA- REAJUSTAMENTO. 
 
 

6.1 Na ocorrência de prorrogação de vigência do presente contrato 
administrativo, conforme estabelecido no subitem 5.1, será assegurado ao 
contratado o direito de ver o valor do contrato corrigido, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, base índice oficial do INPC ou 
outro que vier a substituí-lo, por se tratar de garantia constitucional e, de acordo 
com o estabelecido no inciso II alínea “d” do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 

 

 

CLAUSULA SÉTIMA- DO VALOR/PAGAMENTO  
 

7.1-O valor Mensal do presente contrato é de R$ 2.972,00 (Dois mil novecentos 
e setenta e dois reais).  
 



7.2- Estima-se em R$ 35.664,00 (Trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro 
reais) o valor global do presente contrato levando em consideração os preços 
licitado. 
 

7.3- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do 
Município, através deposito bancário ou TED em nome da contratada, até o 10° 
(décimo) dia do mês subseqüente ao que originou a prestação dos serviços, 
mediante nota fiscal devidamente empenhada. 
 

7.3.1 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 
para pagamento fluirá da sua reapresentação. 
 

7.3.2- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ/CPF apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs/CPF. 

 

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1 A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da dotação.  

DOTAÇÃO FICHA 
02.04.01.12.361.1202.1008.4.4.90.51.00 134 
02.04.01.12.365.1201.1051.4.4.90.51.00 154 
02.04.01.12.365.1201.1052.4.4.90.51.00 156 
02.04.02.12.365.1201.1054.4.4.90.51.00 181 
02.05.01.10.122.1001.1135.4.4.90.51.00 203 
02.05.01.10.301.1002.1030.4.4.90.51.00 222 
02.05.01.10.302.1002.1042.4.4.90.51.00 271 
02.05.01.10.302.1002.1137.4.4.90.51.00 552 
 02.05.01.10.302.1002.2057.4.4.90.51.00 302 
02.05.02.17.512.1701.2048.4.4.90.51.00 334 
02.06.01.08.244.0801.1133.4.4.90.51.00 353 
02.06.01.16.482.1601.1027.4.4.90.51.00 387 
02.07.01.15.451.1501.1018.4.4.90.51.00 411 
02.07.01.15.451.1501.1021.4.4.90.51.00 412 
02.07.01.15.451.1501.1044.4.4.90.51.00 413 
02.07.01.15.452.1501.1134.4.4.90.51.00 414 
02.07.01.17.512.1701.1020.4.4.90.51.00 426 
02.07.01.17.512.1701.1025.4.4.90.51.00 427 
02.07.01.26.782.2601.1023.4.4.90.51.00 432 
02.07.01.26.782.2601.2046.4.4.90.51.00 441 
02.08.01.13.392.1301.2040.4.4.90.51.00 453 
02.08.02.27.812.2701.1015.4.4.90.51.00 455 
02.08.03.13.392.1301.2132.4.4.90.51.00 486 
02.08.04.23.695.2301.1132.4.4.90.51.00 488 



 
8.2 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à 
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada na Lei Orçamentária Anual. 

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 
 

I- À CONTRATADA caberá: 
9.1-Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços 
contratados, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante 
e seus prepostos isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais 
acidentes de trabalho decorrentes do serviço prestado, sejam eles de natureza 
civil ou criminal; 
9.1.1 - Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto 
incluindo obrigações tributárias, trabalhistas, sociais e previdenciárias, e outras 
de qualquer espécie, para completa execução do objeto contratado, exceto os 
casos expressamente previstos neste instrumento; 
9.1.2- Fazer comprovar à Contratante os recolhimentos sociais incidentes a que 
título for;      
9.1.3 - Fica estabelecido a obrigação de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele(a) assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e alterações.   
9.1.4 - Responderá o (a) Contratado(a), administrativa e/ou judicialmente, por 
todos e quaisquer danos causados à terceiros, quando restar comprovada a sua 
culpa pelo evento danoso 
 

II- À CONTRATANTE caberá: 
9.2. - O Contratante é responsável exclusivo pela segurança de suas 
informações confidenciais e proprietárias. 
9.3. - O Contratante se obriga a colocar à disposição da Contratada, 
equipamentos, pessoal disponível, espaço, e local de trabalhos adequados à 
prestação de serviços “in-loco”. 
9.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 7ª deste 
instrumento. 
 

CLAUSULA DÉCIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO.  
 

10.1-No interesse da Administração Municipal, o valor inicial atualizado do 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração Municipal, com 
a apresentação das devidas justificativas adequadas a este CONTRATO. 

 

02.09.01.17.511.1701.1034.4.4.90.51.00 497 
02.07.01.15.122.1501.2105.3.3.90.39.00 406 
02.07.01.15.452.1501.2045.3.3.90.39.00 423 
02.07.01.26.782.2601.2046.3.3.90.39.00 439 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIAÇÃO. 
12.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-SUBCONTRATAÇÃO. 
13.1-É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato, nos 
termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.  
 

13.1.1-A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante 
autorização prévia e expressa da Administração Municipal, nos seguintes limites: 
exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividade-meio 
e/ou de serviços em atraso.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESCISÃO 
 

14.1-A rescisão do presente contrato poderá ser:  
 

14.1.1- determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, 
assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78 I a XII e XVII 
da Lei de Licitações.  
 

14.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  
 

14.1.3 - judicial, nos termos da legislação.  
 

16.2 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à 
Contratada até que se apurem eventuais perdas e danos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS SANÇOES. 

 

15.1-Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por 
dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto do contraio, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 
 

15.2-Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93:  
 

I-advertência; 
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,  
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
15.3-As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 



formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data 
em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena. 
 
15.4- As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

16.1-Deverá a CONTRATADO (a) observar, também, o seguinte: 
a)- é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração Municipal;  
b)- a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração Municipal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DOS CASOS OMISSOS. 
 

17.1-Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial n.º. 
037/2021, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que 
delas não se faça aqui menção expressa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO. 
 

17.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Bonfinopolis de Minas-MG, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
as questões oriundas da interpretação e/ou execução deste instrumento. 
 
Por estarem assim justos e acertados, assinam este contrato na presença de 
duas testemunhas de tudo cientes. 
 

Natalândia – MG, 16 de Agosto de 2021. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 
GERALDO MAGELA GOMES – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 
 

JOSE GERALDO FERREIRA PORTO 
CPF: 116.463.276-08 

TESTEMUNHAS: 
______________________/______________________________ 
Nome:         Nome: 
R.G:                                        R.G: 
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