
             

 

    

CONTRATO. 

 
CONTRATO Nº____/2021, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG, E A 

EMPRESA MV ESTRUTURA METÁLICAS. 

 
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 a 
empresa MV ESTRUTURA METÁLICAS, situada à Rua do Pico, n° 26, Bairro 

Primavera, Cidade de Unaí/MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.914.038/0001-
11, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

proprietário MARCIO NUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da Cédula 
de Identidade nº MG-10.996.198 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 

086.060.656-25, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado 
no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 018/2021, na 

modalidade Pregão Presencial nº 004/2021, do tipo menor preço por item, 

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: 

 
1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público 
vincula ainda no Processo Licitatório nº 018/2021, na modalidade Pregão 
Presencial nº 004/2021, tipo menor preço por item, homologada no dia 08 de 

Fevereiro de 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. 

2 - DO OBJETO 
 
 

2.1- Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de Serralheria 
(solda funilaria) na Construção do Telhado da Obra do Centro Cultural, 

correspondendo 1.153,83 m², conforme especificações constantes abaixo: 
 
MV ESTRUTURAS METÁLICAS - 13.914.038/0001-11  

Item Especificação Valor Unitário Valor Total 

001 Prestação de serviços de Serralheria 
(solda funilaria) na Construção do 

Telhado da Obra do Centro Cultural, 
correspondendo 1.153,83 m². 

34,67 40.003,28 

 



             

 

    

2.1.2- Estima-se em R$ 40.003,28 (quarenta mil três reais e vinte e oito 

centavos), o valor global da presente CONTRATO, tomando como base os 
preços licitados.  

3 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
  

3.1- As Empresas que serão contratadas para as Prestações de Serviços, 

somente serão responsáveis pela execução os serviços, sendo que o município 
de Natalândia/MG providenciará os materiais na construção do Telhado do 

Centro Cultural. 
4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

execução dos serviços conforme emissão de respectivas notas fiscais, 
aprovadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, e será 

realizada mediante deposito no Banco a ser informado no ato da assinatura 
do contrato. 

4.1.1- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizados. 
4.1.2- Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente 

de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 

5 - DO REAJUSTE. 
 

5.1- Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 
desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, 

alínea “d” da Lei 8.666/93.  
5.1.1- Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 
 

6 - DA VIGÊNCIA 
 

6.1- O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será de 
12 meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a 

critério da Administração Municipal e em conformidade com a legislação 
aplicável. 

 
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 
7.1-Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATADA: 
 

7.1.1- Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório 

comercial junto ao fiscal de contrato, durante a vigência do contrato, bem 



             

 

    

como indicar por escrito o nome e telefones do responsável para contato; 

 

7.1.2- Executar fielmente este contrato, em conformidade com as 

cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, de forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE; 

 

7.1.3- Manter seu cadastramento e documentação das Certidões Negativas 

de Débitos Federais, Estaduais e Municipais devidamente atualizados, para 

efeito de pagamento; ainda, fará consulta ao Portal da Transparência para 

verificação de possíveis registros impeditivos da contratação no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU e consulta ao Portal do 

CNJ para averiguação de existência de registros impeditivos de contratação 

por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, estas referentes ao 

ACÓRDÃO N° 1793/2011 – TCU. 

 

7.1.4- Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização 

inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para 

a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer 

exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

 

7.1.5- Comunicar de imediato a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a realização normal dos serviços, em parte 

ou no todo, indicando, quando for o caso, as medidas para corrigir a 

situação; 

 

7.1.6- Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação para contratar com esta Instituição, em especial no que se 

refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, 

inclusive quanto ao recolhimento do ISSQN, durante a vigência do Contrato 

e possíveis prorrogações, as quais são de natureza sem a qual não para a 

emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza; 

 

7.1.7- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, fornecendo mão-de-obra qualificada, 

necessária e indispensável a sua perfeita execução, mantendo os serviços, 

mesmo em estado de greve da categoria, por intermédio de esquema de 

emergência; 



             

 

    

 

7.1.8- Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de 

instalações, testes, seguros, laudos, em serviços sociais e legais, 

honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial 

e civil, pagamentos, vestimenta, treinamento, segurança e assistência 

médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas atividades 

contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais ou extrajudiciais, 

salários, seguros de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-

refeições, vales-transportes e outras despesas que porventura venham a 

ser criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos 

serviços; 

 

7.1.9- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando candidatos com idade não inferior a 18 

anos, portadores de atestados de boa conduta e demais referências, 

atestado médico comprovando sua sanidade física e mental e atestado de 

antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse da 

contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo 

ainda funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho; 

 

7.1.10- Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos empregados, 

necessários à perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao uso de EPI’S e prevenção de incêndio 

nas áreas de atuação; 

 

7.1.11- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, dos regulamentos e normas disciplinares internas, inclusive 

do Código de Ética da CONTRATANTE; 

 

7.1.12- Manter disciplina nos locais de serviço, substituindo, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, após notificação, qualquer empregado cuja 

atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados, pela 

CONTRATANTE, inconveniente ou insatisfatório; 

 

7.1.13- Substituir, incontinente, qualquer empregado alocado ao serviço 

ora contratado que não se encontre com sua situação trabalhista 

perfeitamente regularizada ou que porventura venha a se colocar em 

situação trabalhista irregular; 



             

 

    

 

7.1.14- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou 

acometidos de mal súbito, quando em serviço, por intermédio de seu 

preposto/encarregado (ou outro funcionário designado), assegurando-lhes 

o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e previdenciárias 

cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civil, penal, criminal e 

demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento dessas 

medidas, inclusive questões relacionadas ao seguro de vida, conforme 

convenção, acordo ou legislação específica a cada caso. 

 

7.1.15- Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços 

prestados, todas as providências necessárias no sentido de preservar a 

CONTRATANTE, e mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas 

ou representações de qualquer natureza; 

 

7.1.16- Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer 

atividade estranha ao objeto deste contrato, inclusive particular do seu 

relacionamento com seus empregados, decorrentes de vínculo 

empregatício; 

 

7.1.17- A CONTRATADA será responsável pela conservação dos móveis, 

equipamentos e utensílios da CONTRATANTE, devendo repor, por sua 

conta, aqueles que forem danificados ou extraviados por sua culpa, na 

mesma espécie e no mesmo número, no prazo por esta fixado; 

 

7.1.18- A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de 

qualquer pagamento à CONTRATADA, valores que porventura venha a 

pagar a terceiros e que decorram de danos previstos no item anterior. 

 

7.1.19- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a 

que está obrigada; 

 

7.1.20- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

Prefeitura, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

prontamente às reclamações formuladas; 

 

7.1.21- Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas 



             

 

    

as suas obrigações e boa técnica nos serviços; 

 

7.2.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATANTE; 

 

7.2.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio de 

servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

7.2.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

cumprir com suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas, 

indicando o local e os meios materiais para execução dos serviços; 

 

7.2.3- Destinar local para guardar, materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios; 

 

7.2.4- Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições 

estabelecidas no contrato; 

 

7.2.5- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com as respectivas especificações; 

 

7.2.6- Solicitar a substituição do empregado que não estiver 

desempenhando suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido 

no Termo de Referência; 

 

7.2.7- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas suas 

dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos 

serviços; 

 

7.2.8- Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares 

e contratuais; 

 

7.2.9- Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o 

atendimento dos requisitos mínimos de qualificação profissional exigidos, 

solicitando substituição, se for o caso; 

 

7.2.10- Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom 

andamento dos serviços; 



             

 

    

 

7.2.11- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

 

7.2.12- Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do 

contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do 
mesmo. 

8 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
 

 

8.1- O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total 

ou parcialmente. 
 

9 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 

 
9.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura 

e Turismo , 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. 
 
 

10 - DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS. 
 

 

10.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes à compra dos produtos, 

caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Natalândia/MG. 
 

11 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS. 
 

11.1- Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento 
só poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, 

atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 

12.1- Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente 
CONTRATO, são oriundos da dotação orçamentária prevista no Orçamento 

Municipal vigente nº:  

 

02.08.01.27.812.2701.1015.4.4.90.51.00 Ficha 455 

 
13 - DA RESCISÃO. 

 
 

13.1- O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 
o primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a 

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos 
artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
 



             

 

    

13.2- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 

de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.  
 
 

14 – SANÇÕES. 

 
14.1- A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, 

apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do 

objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 
Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e contratar com a administração Municipal e, se for 
o caso, será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais 
cominações legais.  
 

§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis 

quando do descumprimento contratual: 
 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, 
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 

30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.  
 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação 

contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.  
 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da 
CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando 
a Administração Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada.  
 

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não 
forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá 

ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da aplicação da sanção.  
 

§3º - 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. 

 
15- DOS CASOS OMISSOS. 

 
15.1- 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. 
004/2021, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda 

que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 



             

 

    

 

16.1- A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que 
solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos Sociais, gerados 
em função da execução do objeto do presente CONTRATO. 
 
 

16.2- A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, firma 
termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos produtos e 

qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 
 

 

16.3- O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 

supressões em conformidade com o estabelecido nos § 1º e 2º do art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

17- DO FORO 
 

17.1- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente CONTRATO, fica eleito o foro da Comarca de Bonfinopolis de 

Minas/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente 
Contrato em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas.   
 

Natalândia – MG, 22 de Fevereiro de 2021. 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 

GERALDO MAGELA GOMES – Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

 
 

MV ESTRUTURAS METÁLICAS 
CNPJ: 13.914.038/0001-11 

Marcio Nunes de Oliveira – Proprietário 

CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 
__________________________/______________________ 

Nome:                  Nome: 
R.G:                                                 R.G: 
 


