
 ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

PROCESSO Nº 007/2020

As partes:

O MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - CÂMARA MUNICIPAL, com sede à Av. Dr. João Carlos,

nº  90,  CNPJ/MF  Nº  19.092.303/0001-00,  neste  ato  representado  pelo  Presidente  da

Câmara Municipal  de Guaxupé,  Sr.  ....,  portador  do RG ............  e do CPF: .................

residente e domiciliado ....................., nesta cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais,

CEP 37800-000,  aqui denominado CONTRATANTE; e,

NOME DA EMPRESA  ,   empresa inscrita no CNPJ.  nº 00.000.000/0001-00, com sede à

Rua  Nome  da  Rua,  nº  000, Nome  do  Bairro,  Cidade/UF,  CEP  00.000-000,  e-mail

nome@servidor.com  ,   tel.  (00)  0000-0000, neste  ato  representada  pelo  Sr.  NOME DO

REPRESENTANTE,  nacionalidade, estado  civil, profissão, portador  da  cédula  de

identidade RG nº 00.000.000 SSP/UF, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, neste

ato denominado CONTRATADA, firmam o presente instrumento mediante as cláusulas e

condições:

FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 002/2020 promovido pelo

Município de Guaxupé, por meio da Câmara Municipal, devidamente homologado por seu

Presidente,  .......................................……….....,  sendo  o  extrato  deste  instrumento

publicado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O  objetivo  do  contrato  é  a  contratação  de  pessoa  jurídica  para  a  realização  de

manutenções  e  reparos do  Prédio  do  Legislativo  Municipal,  que  deve  ter  sua

conservação preservada por se tratar de importante patrimônio histórico e cultural do

município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Reforma  do  piso,  troca  de  calhas  e  manutenção  de  salas  da  Câmara  Municipal  de

Guaxupé, conforme planilha abaixo:

mailto:nome@servidor.com


ITEM DESCRIÇÃO  QUAN
T.

UN
.

 PREÇO
UNITÁRIO
SEM BDI

 PREÇO
UNITÁRIO
COM BDI

 CUSTO
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO – 
Remoção de porta de vidro no corredor 
direito, sendo 1 porta de dimensões 
2,0mx2,1m.

4,10 m²

1.2

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU 
LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO – Área dos pisos dos 
corredores, sala 5,6 e 7, sendo já 
considerado seu transporte até a caçamba.

230,37 m²

1.3

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO –Comprimento linear dos 
rodapés dos corredores, salas 5,6 e 7.

138,53 m

1.4

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT 
<=50M – Transporte do entulho 
considerando a média da maior distância 
com a menor percorrida até a caçamba 
(volume do entulho). Não foi considerado o 
item 1.2 pois em sua composição já consta 
afastamento.

0,24 m³

1.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM
CAÇAMBA CONSIDERANDO ALUGUEL – 
Aluguel de caçamba e transporte até o 
destino final.

4,55 m³

2 PISOS

2.1

CONTRAPISO DESEMPENADO COM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM – Área dos locais onde 
os pisos foram demolidos, para 
regularização antes do assentamento dos 
mesmos.

230,37 m²

2.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014 – Área dos cômodos a serem 
assentados pisos.

230,37 m²

2.3

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 – 
Comprimento dos rodapés a serem 
assentados.

138,53 m

3 PINTURAS



3.1

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA 
REMOÇÃO DE TINTA – Áreas das paredes 
das salas 5,6 e 7, e paredes internas do 
saguão de acesso ao Plenário, descontando 
vão de portas e janelas e a parte onde 
apresenta umidade.

178,84 m²

3.2

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA 
CORRIDA (PVA), DUAS DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA – 
Áreas das paredes das salas 5,6 e 7, 
considerando apenas uma altura de 1 
metro.

44,30 m²

3.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 – 
áreas das paredes das salas 5, 6 e 7, apenas 
na parte onde foi aplicado massa corrida.

44,30 m²

3.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM  
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 – Áreas das paredes 
das salas 5, 6 e 7 e paredes internas do 
saguão de acesso ao Plenário, descontando 
vão de portas e janelas. Também inclui 
pintura da marquise (beiral).

223,14 m²

3.5

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS – Áreas das 
(portas, janelas de madeiras do saguão de 
acesso ao Plenário)

8,14 m²

3.6

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 
DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 
Áreas das (portas, janelas de madeiras do 
saguão de acesso ao Plenário)

12,40 m²

3.7

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 – Áreas das paredes 
do saguão de acesso ao Plenário.

52,48 m²

3.8

FORNECIMENTO DE ANDAIME EM 
MADEIRA PARA ALVENARIA, 
REAPROVEITAMENTO (6X), INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM – Andaimes 
para auxílio na pintura das paredes.

98,33 m²

4  FERRAGENS E CALHAS



4.1

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO 
INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA –
Comprimento de duas escadas de acesso ao
prédio, considerando dos dois lados de cada
escada.

22,88 m

4.2

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RUFO DE 
CHAPA GALVANIZADA – Comprimento 
linear dos rufos a serem removidos e 
reinstalados.

25,00 m

4.3

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TELHA 
CERÂMICA - Comprimento linear das telas a
serem removidas para que as calhas possam
ser trocadas.

107,46 m²

4.4
REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU 
PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO – 
Comprimento linear de todas as calhas.

199,00 m

4.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL – 
Comprimento linear de todas as calhas.

199,00 m

4.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, 
PBV – SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXÕES – Comprimento do 
tubo, onde será instalado na maior calha 
onde apresenta a menor vazão, e ligado em 
um outro ponto cujo capta pouca água da 
chuva.

15,00 m

4.7
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30 – 
Unidades de grelhas existentes no saguão 
de acesso ao Plenário.

2,00 U



4.8
RALO SEMI - HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 
D = 75 MM – Unidades de ralos. 28,00 U

5 SERVIÇO FINAL

5.1 LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS – Área das 
janelas do saguão de acesso ao Plenário. 20,54 m²

5.2
LIMPEZA  FINAL PARA ENTREGA DA OBRA – 
Área da limpeza dos cômodos que foram 
reformados.

230,37 m²

TOTAL GLOBAL

Parágrafo único: O pagamento será realizado por medição a cada 30 dias da execução

efetiva das obras e análise por parte da Comissão que avalizará o serviço realizado e

autorizará a emissão da Nota Fiscal para posterior pagamento em até dez dias úteis após

a emissão da Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato se dará de sua assinatura e a obra deverá estar concluída em

até 60 dias após a assinatura deste.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DOS 

CONTRATANTES

As obrigações e direitos ficam assim determinadas:

1.  -  O  CONTRATADO  se  obriga  a  acatar  e  executar  as  solicitações  emanadas  da

CONTRATANTE,  de  acordo  com  o  instrumento  convocatório  do  qual  se  origina  este

contrato.

2. - O CONTRATADO responderá:

a) pelos danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, decorrentes de ação ou omissão,

negligência, imprudência ou imperícia, na execução dos serviços;

b) pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais e tributárias que incidam ou venham a

incidir sobre este contrato ou sobre seu objeto.

3. – Ao CONTRATANTE é reservado o direito de fiscalizar a execução do objeto descrito

na cláusula segunda pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO



Os serviços serão pagos pela CONTRATANTE, conforme preços descritos na cláusula

segunda, conforme a realização dos serviços de publicações.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para o pagamento dos itens aqui contratados serão provenientes

da seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.031.0001.3.002.4.4.90.51.00

CLÁUSULA SÉTIMA

Na eventual hipótese de insanáveis problemas orçamentários e ou financeiros por parte da

CONTRATANTE,  a  prestação  dos  serviços  poderá  ser  suspensa,  ou  até  mesmo

cancelada, até a devida adequação, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar

rompimento da avença e/ou justificar pagamento de multa.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser denunciado pelas partes mediante comunicação expressa,

rescisão por mútuo acordo; ou inadimplemento de cláusulas; notificando-se o convenente

interessado a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 1º - A CONTRATADA é considerada inadimplente na ocorrência de:

a)  inobservância  sistemática  das  exigências  previstas  em  normas,  especificações  ou

ordens de compras;

b) inobservância de qualquer disposição contida neste contrato.

§ 2º - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração no caso de rescisão deste

instrumento,  conforme previsto  no  art.  77  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e  alterações

posteriores.

CLÁUSULA NONA 

O não exercício  de qualquer  direito  nesse contrato,  ou a falta  ou atraso por  parte  da

CONTRATANTE não constituirá a renúncia a tais direitos, nem poderá ser alegado pela

CONTRATADA como precedente.

CLÁUSULA DÉCIMA 

O exercício  de  fiscalização por  parte  da  CONTRATANTE não elimina  nem diminui  as

responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA



O descumprimento, pela CONTRATADA, de quaisquer cláusulas do presente instrumento 

redundará em multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do contrato, em favor da 

CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Este contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações bem

como de todo o teor do Processo de Pregão Presencial nº 002/2020.

Estando as partes concordes com o pactuado, firmam este contrato em duas vias de igual

teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam, elegendo o foro de

Guaxupé/MG como o único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes.

Guaxupé, 00 de mês de ano.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
                                 PRESIDENTE

CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________________
NOME:
CPF:

_____________________________________
NOME:
CPF:
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