
 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 005/2018 
 

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 002/2018 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 realização de pintura das 

paredes e adereços externos do Prédio do Legislativo Municipal, que deve ter sua 

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

municipal. A última pintura no prédio fora realizada no ano de 2011. A remoção do gradil 

no entorno do Prédio se dá por recomendação do Ministério Público do Estado, também 

por se tratar de Prédio Histórico, conforme detalhado no Edital de Licitação do Pregão 

Presencial nº 002/2018, que fica fazendo parte integrante deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

Pintura das paredes e adereços externos do Prédio do Legislativo Municipal remoção do 

gradil no entorno do Prédio da Câmara Municipal de Guaxupé – MG, conforme planilha 

abaixo: 

mailto:nome@servidor.com


 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

QUANT.  
 

UN.  
  

 PREÇO 
UNITÁRO   

 CUSTO TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
     

1.1 MOBILIZAÇÃO   1,00 VB 
   

2 REMOCÕES E INSTALAÇÕES 
     

2.1 

REMOÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - inclusive 
fechamento e acabamento de aberturas que 
permanecerem na mureta base do gradil, 
proveniente do chumbamento dos montantes, 
transporte e armazenamento adequado, no 
própio edificio, em  indicado pela fiscalização. 

44,00 m 
   

2.2 

ISNTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - 
fechamento do estacionamento coberto com o 
reaproveitamento do gradil removido, incluso 
reparos , soldas (se necessário), chumbamentos e 
acabamentos no piso. 

6,00 m 
   

3 PINTURAS 
     

3.1 PAREDES EXTERNAS 
     

3.1.1 

PINTURA EXTERNA - BASE E RODAPÉ DO 
EDIFICIO (altura até 3,90M) - pintura em tinta 
látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

248,83 m² 
   

3.1.2 

PINTURA EXTERNA - CORPO DO EDIFICIO, 
MUROS E MURETAS (altura até 8,40M) - pintura 
em tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

673,81 m² 
   

3.1.3 

PINTURA EXTERNA - PLATIBANDA (altura até 
10,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra.Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

107,80 m² 
   



 

3.1.4 

PINTURA EXTERNA - MARQUISE (altura até 
9,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra.Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

184,57 m² 
   

3.1.5 

PINTURA EXTERNA - COLUNAS (altura até  
7,50M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra. Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

83,44 m² 
   

3.1.6 

PINTURA EXTERNA - TETO DO SAGUÃO (altura 
até  4,40M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

54,97 m² 
   

3.1.7 

PINTURA EXTERNA - ESCADARIA  - pintura em 
tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

28,86 m² 
   

3.1.8 

PINTURA EXTERNA - DETALHES E ORNAMENTOS 
(altura até 9,50M) - pintura em tinta látex acrílica 
- 2 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente, incluindo, 
onde for necessário, remoção da pintura antiga , 
reparos com massa acrilica e fundo seledor e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo. Incluso locação e montagem de 
andaimes. 

24,00 m² 
   

3.2  ESQUADRIAS 
     



 

3.2.1 

ESQUADRIAS METÁLICAS (altura até 7,00M) - 
pintura em esmalte sintético acetinado - 1 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente e demais cuidados de acordo 
com memorial descritivo, incluindo reparos (onde 
necessário) da massa de fixação dos vidros. 
Apenas face externa, Incluso locação e montagem 
de andaimes. 

107,40 m² 
   

3.2.2 

ESQUADRIAS  DE MADEIRA  - pintura em esmalte 
sintético, ou tinta a óleo- acabamento acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo, 
incluindo reparos (onde necessário) da massa de 
fixação dos vidros. Face interna e externa. 

37,25 m² 
   

3.3 GRADIS E TELHADO 
     

3.3.1 

GRADIS - pintura em esmalte sintético acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo. 

33,84 m² 
   

3.3.2 

CÚPULA - pintura da cúpula de chapa de aço 
galvanizado em esmalte sintético semibrilho - 1 
de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo, 
Incluso locação e montagem de andaimes. 

104,18 m² 
   

3.4 PISOS 
     

3.4.1 

CALÇADA E ESTACIONAMENTO- pintura em tinta 
acrílica de piso, 1 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, na cor cinza 
médio. Preparo e limpeza da base existente e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo.  

150,92 m² 
   

4 LIMPEZA 
     

4.1 

VIDROS - limpeza de todos os vidros das 
esquadrias , com a remoção total de tintas e 
outras sujeiras inclusive anteriores a nova pintura 
- externa e internamente 

1,00 VB 
   

4.1 
LIMPEZA DE OBRA - conforme memorial 
descritivo e incluindo descarte de entulhos, latas 
ou outros residuos. 

1,00 VB 
   

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 90 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 4490.51.00 

 

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 002/2018. 

 

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: 

 
 


