
             
 

    

CONTRATO. 
 

CONTRATO Nº--------/2021, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG, E A 
EMPRESA META PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL LTDA -  ME. 
 

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, 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 CONTRATADO, e de outro lado a empresa, META 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA -  ME, situada à Rua José Nazaré, nº 
132 Bairro Porto, Cidade de Brasilândia - MG, inscrita no CNPJ CPF sob o nº. 
27.067.059/0001-53, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo, Sr. Paulo Henrique Ferreira de Farias, portador da Cédula 
de Identidade nº MG – 17.656.632 e inscrito no CPF sob o nº 124.772.059-
09, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, 
em conformidade com o Processo Licitatório nº 062/2021, na modalidade 
Pregão Presencial nº 029/2021, 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 062/2021, na modalidade Pregão 
Presencial nº 029/2021, tipo menor preço por item, homologada no dia 
08/07/2021, 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- Cabe à CONTRATADA, e constitui objeto do presente CONTRATO, a 
contratação de empresa especializa para prestação de serviços de Topografia 
e Agrimensura diversas, em áreas Rurais, Urbanas e Institucionais do 
Município de Natalândia, como por exemplo: execução de terraplanagem, 
nivelamento de obras, levantamento vias para pavimentação demarcação de 
lotes, estradas rurais, praças e ruas com e sem estacas além de atividades 
afins e correlatas pertinentes á topografia, com fornecimento de ART ou RRT, 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e demais 
Secretarias Municipais,  conforme especificação abaixo: 



             
 

    

 
ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO  Valor Unit. Valor Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

Horas 

 

 

 

 

 
 

300 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E 

AGRIMENSURA DIVERSAS, EM ÁREAS 

RURAIS, URBANAS E INSTITUCIONAIS 

DO MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA, 

COMO POR EXEMPLO: EXECUÇÃO DE 

TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO DE 

OBRAS, LEVANTAMENTO VIAS PARA 

PAVIMENTAÇÃO DEMARCAÇÃO DE 

LOTES, ESTRADAS RURAIS, PRAÇAS E 

RUAS COM E SEM ESTACAS ALÉM DE 

ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS 

PERTINENTES Á TOPOGRAFIA, COM 

FORNECIMENTO DE ART OU RRT, PARA 

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS E URBANISMO E OUTRAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

 

 

 

 
 

   R$       45,00 

 

 

 

 

 
 

R$      13.500,00 

 
2.1.2- Estima-se em R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) o valor 
global da presente CONTRATO, tomando como base os preços licitados.  

 

3- DOS SERVIÇOS E DOS PRAZOS.  

3.1 Condições Gerais: O levantamento topográfico, em qualquer de suas 

finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes fases:  

a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;  

b) apoio topográfico;  

c) levantamento de detalhes;  

d) cálculos e ajustes;  

e) original topográfico;  

f) desenho topográfico final;  



             
 

    

g) relatório técnico. 

3.2 Ordem de Serviço: O serviços serão solicitados pelo Município mediante 

emissão de Ordem de Serviço, tendo a empresa contratada um prazo de 05 

(cinco) dias para o levantamento e 05 (cinco) dias para elaboração, 

totalizando 10 (dez) dias contados a partir da emissão da ordem de serviço 

para entrega dos mesmos.  

Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços: os prazos de avaliação 

pela equipe técnica; os prazos de análises e apreciação dos produtos por 

órgãos externos. 

O Prazo de Execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação 

dos Diretores Técnicos e de Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL, desde 

que não implique na alteração de vigência contratual. 

4- EQUIPAMENTOS 

4.1. Todos os equipamentos e relatórios, bem como transporte, taxas, 

deslocamentos, leis sociais de topografia, tanto básicos quanto auxiliares, 

serão fornecidos pela empresa contratada. Cadernetas de campo, piquetes, 

estacas, tinta, e demais insumos utilizados para demarcação dos pontos são 

responsabilidade do Município. 

5- RESULTADOS 

5.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para cada serviço 

executado:  

a) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO;  

b) PLANTA DA SITUAÇÃO;  

c) MEMORIAL DESCRITIVO;  

d) ART de execução do serviço pelo profissional;  

e) Todos os documentos impressos em 3 (três) vias, além de gravados em CD 

ou arquivo digital em formatos DWG, PDF Autocad, As planilhas, quando 



             
 

    

necessárias, deverão ser entregues em arquivo digital com extensão xis ou 

compatível. 

5.2. Os pontos de apoio deverão ser materializados com piquetes e estacas, 

além de serem identificados com tinta. Demais pontos de interesse ou grande 

importância também poderão ter a sua materialização solicitada, de acordo 

com solicitação da equipe técnica da Prefeitura do Município. 

 

6- RECEBIMENTO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Somente serão considerados para efeito de recebimento, medição e 

posterior pagamento os serviços efetivamente executados pela empresa 

contratada, em conformidade com este termo de referência e condicionados 

a:  

a) Aprovação pela fiscalização;  

b) Aprovação nos órgãos oficiais (caso necessário);  

c) Apresentação das respectivas ART’s acompanhadas dos comprovantes de 

quitação. 

7– DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
 
 
7.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

7.2.1. Entregar os serviços nas condições estabelecidas no edital e seus 

anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de 

duração do registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido 

ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada 

na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos 

e locais estabelecidos; 

7.2.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em 



             
 

    

função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 

e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais 

situações;  

7.2.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de 

todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

7.2.4. Atender a demanda, durante a fase da negociação de revisão de 

preços, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos 

valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela 

Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

7.2.5. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a 

Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro 

por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

7.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de 
registro de preços. 
 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO: 
 
8.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações do Município: 
 

8.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os produtos registrados, para fins de controle e 

fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.  

8.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de 

apostilamento, com a publicação na imprensa oficial, observado o prazo 

legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para 

a Administração. 

8.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo; 

8.1.4- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Segunda. 



             
 

    

8.1.5- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas no presente contrato. 

8.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a 
execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pela observância do objeto da presente Ata de Registro de 
Preços. 

 
9 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

 
9.1 - O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, 
total ou parcialmente. 

10 - DO PAGAMENTO 
 

10.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia-MG, em 

até 30 (trinta) dias corridos após a execução do serviços, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 

corrente indicada pela contratada. 

10.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e 

o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão 

de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.  

10.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo 

para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 
11– DO REAJUSTE. 

11.1- Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para 

menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao 

restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de 

situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2- Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 

registro, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 

comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante 



             
 

    

juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação 

da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.  

11.3- A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de 

dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para 

levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos 

produtos para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.  

 
12 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA. 

 
12.1- A vigência do presente contrato administrativo será de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura. 
12.2- 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. 
 

13 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
 

13.1 - Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento 
só poderá ser determinada pelo MUNICIPIO, através de aditamento, 
atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 
12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
12.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação 
orçamentária própria da Prefeitura Municipal de Natalândia/MG.  
02.09.01.20.606.2001.2084.3.3.90.39.00 ficha: 509 

 
13 - DA RESCISÃO. 

 
13.1 – O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 
o primeiro caso somente pôr parte do MUNICIPIO, 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 do MUNICIPIO, 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 
300 (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 da Ata 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. 
029/2021, 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 Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito 
o FORO da Comarca de Bonfinópolis de Minas, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões decorrentes deste CONTRATO. 
 
E, por estarem às partes, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, 
assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
 

Natalândia – MG, 02 de Julho de 2021. 
 
 
 

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

CONTRATANTE 
 

 
META PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA -  ME 

CNPJ: 27.067.059/0001-53. 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
__________________________/______________________ 
Nome:                  Nome: 
R.G:                                              R.G: 
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