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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

 
   Que, entre si, celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
POCRANE/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Nilo 
Moraes Pinheiro,322 – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.334.318/0001 - 74, 
neste ato, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ernane José de 
Macedo, portador do CPF nº. 008.410.868-18, residente e domiciliado na Rua 
Aymorés, B. Centro, Pocrane/MG, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa GABRIEL SANCHES ALVES 
GOMES - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cícero 
Gomes, casa A,  nº. 71, Bairro Centro, na Cidade de Chalé, Estado MG, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 26.573.880/0001-89, neste ato, representada pelo seu Sócio 
Diretor, Sr. Gabriel Sanches Alves Gomes Lage, portador da RG nº. 
15.101.782 – SSP/MG, e CPF nº. 089.311.116-30, residente e domiciliado na 
Rua Cícero Gomes, 71, Centro, cidade de Chalé, Estado de Minas Gerais, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, justo e 
acordado celebrar o Contrato de Execução de Obra, autorizado pelos ditames 
do Processo de Licitação nº. 0012 /2018, Tomada de Preço nº. 0001/2018, 
mediante as Cláusulas e Condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 
 
Este Contrato tem como origem o Processo Licitatório nº. 0012/2018, na 

Modalidade Tomada de Preços nº.0001/2018, instaurado pela CONTRATANTE, 

objetivando a Contratação de Empresa de construção civil em regime de 

Empreitada Global para execução de Obras de ações de recuperação de 

infraestrutura destruída por desastre, conforme Processo n. 

59053.000341/2017-69, incluindo todo fornecimento de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra com profissionais especializados, equipamentos e 

ferramentas necessários a conclusão do objeto, a ser executado nos termos dos 

projetos e planilhas anexos, que integram este Edital, que passam a fazer parte 

integrante deste Contrato. 

Item 002 – Construção de Ponte de estrutura Mista 10x4,2  - Valor: R$ 

159.224,20 (Cento e cinquenta e nove mil e duzentos e vinte quatro reais e vinte 

centavos).  

Item 005 – Construção de Bueiro Armco  - Valor: R$: 48.788,15 (Quarenta e oito 

mil e setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Valor e condições de pagamento 
 
  Pelos serviços ora contratados, a Contratante pagará o valor de R$ 
208.012,35 (Duzentos e oito mil e doze reais e trinta e cinco centavos), que serão 
pagos à CONTRATADA de acordo com as medições dos serviços executados e 
planilha de medição de serviços executados, aprovada pelo Setor de Obras da 
Contratante, através do Engº. Jaques Nantes Neto. 
Sendo que 40% do Valor serão para mão de obra e 60% do valor serão para 
materiais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da dotação orçamentária 
   
- Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes deste 
processo licitatório correrão à conta de recursos provenientes do orçamento do 
Município, rubrica orçamentária: 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do prazo e condições de entrega 
 
  O prazo máximo para entrega dos Serviços ora contratados será 
de 04 (QUATRO) meses, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 
 
Parágrafo Único – Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no 
presente contrato somente será justificado, e não será considerado como 
inadimplemento contratual, se provocados por atos ou fatos imprevisíveis não 
imputáveis à Contratada e devidamente aceitos pela Contratante. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Das penalidades 
 
  Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste 
instrumento, a Contratada ficará sujeita às penalidades prevista na Lei Federal 
nº.8.666/93, arts. 81 e 86 a 88. 
 
5.1 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, serão aplicadas à 
Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93: 
 
5.1.1 – Advertência escrita – Comunicação Formal de desacordo quanto à 
conduta da Contratada sobre o descumprimento de contratos e outras 
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas 
de correção. 
 
5.1.2 – Multa, nas seguintes condições: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do serviço não executado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras 
não cumpridas; 
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 
Contratada em efetuar o reforço de garantia; 
c) 20 (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto fora das especificações técnicas 
pactuadas; 
 
5.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo definido no art. 87 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
5.1.4 – 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 da Contratada perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida assim que a Contratada ressarcir a 
Administração Pública Municipal os valores resultantes dos prejuízos causados, 
obedecidos o disposto no inciso IV no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
5.2 – O valor da multa aplicada, nos termos do item 5.1.2, alíneas “a”, ‘b” e 
“c”,será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente. 
 
5.3 – Em qualquer caso, na aplicação das penalidades descritas na Cláusula, 
será assegurada à Contratada a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Das responsabilidades 
 
6.1 – Das responsabilidades da Contratada 
 
6.1.1 – Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, qualidade 
do material utilizado em conformidade com as especificações do projeto, com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e com o estabelecido no 
caderno de encargos da SUDECAP e demais normas Técnicas pertinentes. A 
ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na 
substituição dos materiais recusados, sem ônus para a Contratante e sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
 
6.1.2 – responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados por seus 
empregados ou prepostos, à Administração Pública Municipal e/ou a terceiros 
em função da execução do objeto do presente instrumento. 
 
6.1.3 – Manter durante toda execução das obras objeto do presente contrato o 
profissional técnico responsável pela execução dos serviços contratados.  
 
6.2 – Das responsabilidades da Contratante: 
 
6.2.1 – Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o pactuado no 
presente contrato. 
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6.2.2 – Designar funcionários para acompanhar, fiscalizar e notificar os serviços 
objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da rescisão 
 
A Contratante rescindirá unilateralmente o presente Contrato, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de 
força maior, plenamente justificado, caso se verifique quaisquer das hipóteses 
previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
A rescisão contratual poderá ser determinada se por qualquer razão, não ocorra 
à transferência e o recebimento dos recursos financeiros consignados no 
convenio pela municipalidade, independentemente de qualquer sansão.   
 
CLÁUSULA OITAVA – Da disponibilização de documentos 
 
A Contratada se obriga, a qualquer tempo, até o período de 05 (cinco) anos, 
disponibilizar documentos fiscais, tributários e demais documentos referentes à 
execução do objeto do presente Contrato, aos órgãos de controle externo do 
Estado e da União. 
 
CLÁUSULA NONA – Condições gerais 
 
Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de quaisquer 
espécies, que venham a ser devidos em decorrência do presente Contrato 
correrão por conta da Contratada. 
 
Termo de Recebimento Provisório será circunstanciado em até 15 (quinze) dias 
após a comunicação escrita pelo contratado, que entregará em caráter provisório 
a obra que será recebida pelo técnico responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra. 
 
Termo de Recebimento Definitivo será circunstanciado, feito por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, que após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais e o recebe em definitivo, sendo observada pelo executante, a 
obrigatoriedade de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
Parágrafo Único – É de inteira responsabilidade da Contratada, os danos 
ocorridos na Obra pelo período de 12 (doze) meses após o recebimento da obra 
pela Contratante, causado por má execução, material inadequado e ou 
especificações técnicas não aplicadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Casos omissos 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, recorrendo-se a 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do foro 
 
Fica eleito o Foro da Comarca e Cidade de Ipanema – MG, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 
 
  E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor para todos os fins de direito, 
na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Pocrane/MG 12 de Março de 2018. 
 
 
 

___________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 

___________________________________ 
Contratada 

 
 
Testemunhas: 1) ____________________________________ 
 
 

  2) ____________________________________ 
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