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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS  

Nº 001/2020 

 
CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CABECEIRA GRANDE-MG E A EMPRESA COELSA ENGENHARIA 

CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 02.469.350/0001-

27 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA 

GRANDE – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.603.707/0001-55, com sede administrativa à Praça São 

José, s/nº, Bairro: Centro – CEP: 38.625-000 na cidade de Cabeceira Grande – MG, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, Senhor Odilon Oliveira e Silva, brasileiro, unido estavelmente, agente político, 

residente e domiciliado na Rua Juvêncio Martins Ferreira, n.º 595, no Distrito de Palmital de Minas - 

Cabeceira Grande – MG, inscrito no CPF sob nº 034.923.036-68, doravante simplesmente CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, inscrita 

no CNPJ sob nº 02.469.350/0001-27, localizada à Quadra 05, Conjunto F, Lote nº 40 – Bairro: Planaltina  – 

CEP:73.360-506, Cidade: Brasília – Distrito Federal, neste ato representado pelo Sr. (a) ALMIRO RIBEIRO 

DE MENDONÇA, portador da Cédula de Identidade RG nº 204875 SSP/DF e CPF nº 055.326.711-68, 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade 

estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução das Obras/Serviços, autorizados pelo Processo 

Administrativo Licitatório n.º 001/2020, Tomada de Preços n.º 001/2020, submetendo os mesmo nos 

termos da lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas alterações e mediante as cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUES ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

§ 1º Este contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO 

DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS, MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE (MG), 

EM CONFORMIDADE COM AS PEÇAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA CIVIL 

RELATIVAMENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 874695/2018, OPERAÇÃO 

1057.905-47, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no 

Projeto Básico, Edital e seus anexos.   
 

§ 2º Integram e contemplam o presente Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins de 

direito, o Edital da Tomada de Preços n.001/2020, a proposta, anexos e os todos os documentos que o 

acompanham. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA –- DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

§ 1º Os serviços ora contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço global.  

 

§ 2º Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 

fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação 

desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 
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§ 3º. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação 

e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

 

§ 4º. A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências 

e implicações, próximas ou remotas. 

 

§ 5º. Caberá à Fiscalização do CONTRATANTE, formada por dois ou mais representante da Administração, 

designada pela autoridade competente, o seguinte: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva da obra, verificando sua 

perfeita execução em conformidade com as especificações e normas fixadas pela licitação; 

b) Promover, com a presença de representante da CONTRATADA, as medições e avaliações; decidir as 

questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas 

decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 

c) Comunicar a PREFEITURA, as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à 

CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

d) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, que se encontre lotado no 

canteiro de obras prejudicando o bom andamento dos serviços; 

e) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e 

fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar correção das imperfeições verificadas; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS 

 

§ 1º. Pela execução da obra estipulado na Cláusula primeira a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO 

a importância de R$ 230.732,30 (Duzentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais, trinta centavos). 

 

§ 2º. Somente será permitido aditivo até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n.º 

8.666./93. 

 

§ 3º. O pagamento será realizado após cada medição realizada pela PREFEITURA DE CABECEIRA 

GRANDE e pelo ÓRGÃO CONCEDENTE, com a efetiva entrega da NF/Fatura pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE e conforme proposta apresentada na Tomada de Preços n.º ______/2020, tomando por 

base o preço unitário e a metragem construída. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega 

da nota fiscal. 

 

§ 4º. As medições serão realizadas mensalmente pela PREFEITURA e pelo Órgão Concedente. 

 

§ 5º. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução dos serviços, ainda que a 

requerimento da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

§ 1º. O prazo máximo para a execução e entrega do objeto deste CONTRATO é de 2 (dois) meses, a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA, podendo ser prorrogado conforme a 

legislação aplicável segunda a Lei nº 8.666/93, comprovados os motivos elencados, para tal prorrogação.  

 

§ 2º. Executado o contrato, seu objeto será recebido em carácter definitivo, pela comissão responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes contratantes, no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita pela CONTRATADA. 
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§ 3º. Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento pela empresa da 

Ordem de Serviço emitida pela PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

Parágrafo único.  As despesas decorrentes com a execução da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária própria, consignada no Orçamento vigente, sob a classificação orçamentária:  

02.06.01.12.122.0011.2034.3.3.90.39.00 – Ficha 146 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0055.2036.3.3.90.39.00 – Ficha 176 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0056.1002.3.3.90.39.00 – Ficha 180 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

02.06.12.12.361.0056.1002.4.4.90.51.00 – Ficha 181 – Obras e instalações. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E O RESPECTIVO VALOR DAS MULTAS 

 

§ 1º. O inadimplemento por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e disposições deste 

CONTRATO, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativo aos serviços já executados, a 

critério do CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, à 

CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666 de 21.06.93. 

 

§ 2º. O CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes no “caput” desta cláusula se a 

CONTRATADA contrair obrigações para com terceiros que possam de certa forma, prejudicar a execução do 

objeto ora contratado, bem como: 

 

a) Retardar, injustificadamente, o início dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviços autorizando o início dos mesmos; 

b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do 

CONTRATANTE na continuidade dos mesmos, quando então, serão aplicadas as penalidades 

pertinentes; 

  

§ 3º O CONTRATADO ficará sujeito, no caso de falhas injustificadas, assim consideradas pelo MUNICÍPIO, 

de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) 0,5 % (cinco décimo por cento) sobre o valor da parcela definida no Cronograma Físico Financeiro (saldo 

remanescente da execução), por dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos 

estabelecidos, aferida mensalmente, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para o recebimento da Ordem 

de Serviço, até o limite de 10 (dez) dias de retardamento;  

 

c) Multa de 2,5% (dois por cento e cinco décimos) até 5% (cinco por cento) do valor ora ajustado, pelo não 

cumprimento de quaisquer condições do Contrato, que será fixada pelo representante legal do 

CONTRATANTE.  
 

d) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência; 

 

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos 

causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “d”. 

 

§ 4º. O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra o 

crédito gerado pelo CONTRATADO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.  

§ 5º. O CONTRATADO deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, perante o Setor financeiro 

do MUNICÍPIO, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

§ 6º. O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

 

a) reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo CONTRATADO, a 

obrigação a que esta tiver dado causa; 

b) reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater diretamente do 

pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;  

c) advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Parágrafo único. Constituem obrigação específica de a CONTRATADA manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no respectivo Processo Administrativo de Licitação, ainda, as seguintes 

responsabilidades do CONTRATADO: 

 

a) Está a CONTRATADA obrigada às suas expensas, a colocar e manter no local da obra, placa indicativa 

da obra de acordo com modelo fornecido pela PREFEITURA; 

 

b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, regularidade 

ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 

eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e, ainda, pelos danos e prejuízos que, a qualquer 

título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo pessoalmente por 

seus sucessores; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta 

licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade 

dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, 

sem ônus para a PREFEITURA; 

 

d) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais e trabalhistas decorrentes; 

 

e) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 

 

f) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando 

solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

 

g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), 

repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pela PREFEITURA; 
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h) Fiscalizar a realização dos serviços, além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de 

segurança, os empregados deverão apresentar-se uniformizados; 

 

i) Apurar, calcular e efetuar a liquidação dos serviços realizados processando os documentos necessários ao 

pagamento na data fixada; 

j) A Contratada deverá proceder à entrega na Tesouraria da Prefeitura de Cabeceira Grande a quantia 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, cabendo à proponente licitante optar por qualquer 

das modalidades de garantia descritas no art. 56, da Lei 8.666/93. 

 

k) Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 

operários e de terceiros no perímetro da obra. 

 

m) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura a proteção e conservação de 

tudo que já tiver sido executado. 
 

n) Apresentar o diário de obra; 

 

o) O não cumprimento das exigências acarretará em bloqueio dos pagamentos e possível rescisão 

contratual.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Parágrafo único. É compromissos do CONTRATANTE o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a 

prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das 

parcelas devidas. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO 

 

§ 1º. A CONTRATADA indica como responsável técnico pela execução da obra um Engenheiro, que ficará 

autorizado a representá-la perante o CONTRATANTE e a Fiscalização deste, em tudo o que disser respeito 

àquela.  

 

§ 2º. A CONTRATADA somente poderá efetivar substituição de seu Técnico Responsável pela obra após 

expressa anuência da PREFEITURA, devendo esta substituição ser comunicada com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO. 

 

Parágrafo único. O recebimento das obras será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e Recebimento, 

integrada por 02 (dois) ou mais membros nomeados pela PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE e por 

um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado no ato o termo competente, no qual se certificará 

o recebimento, se provisório ou definitivo. No primeiro caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data da comunicação da CONTRATADA quanto à conclusão dos trabalhos, e no segundo caso, dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. Em se dando ao recebimento caráter 

provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a PREFEITURA, poderá exigir os reparos e substituições 

convenientes ou abatimento do preço, consignando-se os motivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  

 

§ 1º. São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/9. 
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§ 2º. O valor caucionado reverterá integralmente para o CONTRATANTE em caso de rescisão do 

CONTRATO por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei nº 

8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se, pela via própria, a diferença que houver em favor do CONTRATANTE. 

 

§ 3º. O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à reparação de danos a que 

a CONTRATADA der causa na execução das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá, 

em 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a 

integridade da garantia. 

 

§ 4º. Rescisão amigável por acordo das partes depende da conveniência administrativa e autorização 

fundamentada do Prefeito, mediante aviso escrito com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Parágrafo único. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações posteriores, que 

tem plena aplicabilidade à execução contratual e aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Parágrafo único. Por estarem às partes, CONTRATANTE E CONTRATADO, pelo pleno acordo com o 

disposto neste instrumento, justos e contratados, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 03 

(três) vias de igual teor e forma.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Parágrafo único. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que for para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente 

CONTRATO. 

 

Cabeceira Grande-MG, 16 de Março de 2020. 

 

______________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG) 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA  CNPJ: 02.469.350/0001-27 

ALMIRO RIBEIRO DE MENDONÇA 

CPF: 055.326.711-68 

PROCURADOR 

CONTRATADO(A) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________________   /  ___________________________________ 

Nome:                                                                    Nome: 

R.G.:                                                                      R.G.: 

CPF:                                                                     CPF: 


