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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2020 

 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

LEGISLAÇÃO 

 

- Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; 

- Lei Orgânica do Município; 

- Edital de Tomada de Preços 002/2020; 

- Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria; 

- Termo de Convênio nº 004/630/2020 firmado junto ao Departamento de 

Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo 

 

Pelo presente instrumento público de contrato, comparece, de um lado, 

MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, sito no Paço Municipal, n° 200, nesta cidade, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.200.029/0001-55, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor SÉRGIO RUGGERI DE MELO, brasileiro, separado 

judicialmente, agente político, portador da Cédula de Identidade RG nº 

7.095.211/SSP/RJ, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 897.083.007-30, 

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa..., neste ato 

representada pelo Senhor..., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si 

justo e contratado o que se segue: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O presente é para a contratação de empresa especializada para 

realização de projeto executivo de estrutura em formato A1
1
, serviços com 

                                                 
1
 Conforme consta no Anexo III e IV do Edital: Em ambos, Item 2: CPOS 01.17.051: Projeto executivo de estrutura em 

formato A1 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item 

remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a 

execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: 

Peças Gráficas No Formato A1; Especificações Técnicas; Memoriais Descritivos, Listas De Quantidade E Memórias De 

Cálculo Pertinentes. Apresentados conforme 

relação segue: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 e/ou 

posterior e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação 

pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente 



                  Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
                  Estado de São Paulo 

                                    Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110 
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 
 

Página 2 de 8 

 

mão de obra, fornecimento de materiais, ferramentais e equipamentos para 

construção da ponte na Estrada Frederico Zappa, sobre o Córrego dos Veados, 

no bairro Retiro dos Barbosas, no Município de Lavrinhas, Estado de São 

Paulo, em conformidade com o Termo de Convênio nº 004/630/2020 firmado junto 

ao Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, 

observando-se ainda o Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa, Cronograma 

Físico-Financeiro e Projeto Básico, parte integrante do competente edital e 

que deste faz parte.  

 

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1. O prazo para a execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, 

contados da Ordem de Serviço para início das obras, que será expedida após a 

assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, por 

meio de Termo Aditivo, celebrado de comum acordo entre as partes, desde que 

autorizados pela Contratante com anuência do Departamento de Proteção e 

Defesa Civil; 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES. 

 

O valor estimado para a presente licitação foi de R$ 355.526,20 (trezentos e 

cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), 

sendo:  

 

1) R$ 337.749,89 de responsabilidade do Departamento de Proteção e Defesa 

Civil, do Governo do Estado de São Paulo, Convênio nº Cmil 004/630/2020 e,  

 

2) R$ 17.776,31 de responsabilidade da Administração Pública por meio de 

contrapartida; 

                                                                                                                                                                         
aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do 

arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc" (CD Rom). b) Os 

relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao 

projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma: - 

Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou xls", 

em "compact disc" (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. 
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3.1. O valor da aquisição ora contratada será de R$ ... (...), conforme 

proposto pela contratada na Tomada de Preços, que passam a fazer parte 

integrante do presente contrato. 

 

3.2. Os pagamentos serão efetuados, observando-se o previsto no Convênio nº 

Cmil 004/630/2020 firmado junto ao Departamento de Proteção e Defesa Civil, 

do Governo do Estado de São Paulo, ao final de cada etapa da execução 

contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a aprovação da 

aprovação (item 3.5), juntamente Cronograma Físico-Financeiro, onde a 

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada; 

 

3.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade; 

 

3.4. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá 

apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante 

aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique 

constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos;  

 

3.5. A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em 

parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a 

conformidade dos serviços executados; 

 

3.6 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os 

serviços efetivamente executados; 

 

3.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 

subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
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pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

a Contratante; 

 

3.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário 

indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente; 

 

3.9. Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da 

proposta. Em caso de aumento no preço dos produtos, em órgãos oficiais, será 

o valor do presente corrigido mediante aplicação do índice fornecido pelo 

Governo Federal, segundo legislação pertinente, bem como deverá ser 

observando o artigo 65, alínea “d”, §1º da Lei 8.666/93, quando pertinente, 

devidamente justificado e aceito pela Contratante. 

 

3.10. Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da 

Prefeitura, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo 

Governo Federal, nos termos acima descritos. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

UNIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS 4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100 

4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110 

4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100 
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CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

5.1. A CONTRATADA será a única responsável pela execução dos serviços, bem 

como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura por dolo, 

imperícia, imprudência ou negligência causados por seus funcionários ou 

serviços terceirizados, correndo por sua conta a indenização, liquidação, 

reembolso ou ressarcimento de qualquer despesa causada por risco advindo de 

caso fortuito ou maior, por acidente de trabalho ou outro de seus empregados 

ou terceiros. 

 

5.2. A Contratada se co-responsabilizará pelo total garantia dada pelo 

fabricante, pela qualidade dos produtos bem como de efetuar a substituição 

imediata e total de qualquer produto defeituoso, correndo às suas expensas 

todas as despesas decorrentes. 

 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por infração de 

qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência; 

 

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo 

de até dois anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, conforme o disposto no inciso IV do artigo 87 da Lei n 8.666/93 

e alterações posteriores; 
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e) Pela inadimplência do pacto contratual, no que diz respeito ao prazo da 

entrega ficará o Contratado sujeito às penas da lei, além de multa diária 

de 5% do valor do pedido não entregue no prazo estipulado, e, ainda envio 

de seu nome para o cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

 

5.4. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

5.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, sendo que se a mesma 

não for recolhida no prazo arrazoado, a mesma poderá ser retida dos valores 

à receber da Contratada. 

 

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

6.1. A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise do material 

empregado na execução dos serviços, podendo a mesma sustar pagamentos nos 

casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas 

em relação ao objeto do presente instrumento. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

7.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 

Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a 

verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório; 

 

7.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis; 
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7.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários;  

 

7.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas; 

 

7.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório; 

 

7.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados 

será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de 

Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências 

da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas 

todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 

operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados 

na execução do contrato. 

 

7.7. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja 

comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do 

prazo. 

 

7.8. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas 



                  Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
                  Estado de São Paulo 

                                    Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110 
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 
 

Página 8 de 8 

 

em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 

2002). 

 

CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, 

independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista 

a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores 

devidos pela efetiva entrega dos produtos até a data da rescisão. 

 

8.2. Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o 

foro da Comarca de Cruzeiro/SP, seja qual for o domicílio dos CONTRATANTES, 

excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

8.3. E, por acharem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente 

instrumento particular em duas (02) vias de igual teor, para o mesmo fim, na 

presença de duas (02) testemunhas, que assinam também para o mesmo fim. 

 

Lavrinhas, ... 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LAVRINHAS                         

 Representante Legal                 Representante Legal    

    CONTRATANTE                      CONTRATADA 

                                                                          

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 


