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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 112/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021  

TIPO DE JULGAMENTO MAIOR DESCONTO TABELA SETOP 

 

O MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, 

Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, 

inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, 

residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de 

Minas Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

sociedade empresária denominada: MARPE ENGENHARIA EIRELI - EPP, empresa privada, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 24.525.798/0001-53, com sede na Rua Praça Dom Pedro II, nº 213, Bairro 

Centro, na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, neste ato representada 

pelos Sócio(a)(s) Administrador(a)(s) o Sr(a). Marcelo Corrêa Pereira, brasileiro(a), solteiro, 

empresário(a), Cédula de Identidade nº MG-13.805.171, expedida pela SSP/MG, inscrito(a) no CPF 

nº 086.966.296-12, residente e domiciliado(a) na Rua Francisco Antônio Vilela, nº 34, Bairro 

Centro, na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada 

CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições: ajustam e firmam o presente 

Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, suas alterações e 

legislações pertinentes, assim como pelas condições do Processo Administrativo Licitatório n° 

112/2021, e Pregão Presencial nº 068/2021, Contrato Administrativo n° 089/2021 e pelos termos 

da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 
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1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR 

DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 

CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 

CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O 

MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, para 

atender as necessidades desta municipalidade, conforme especificados no Termo de Referência 

do respectivo procedimento licitatório, onde a vencedora obriga-se a entrega do objeto do 

Processo Administrativo Licitatório nº 112/2021, Pregão Presencial nº 068/2021, SRP - Sistema de 

Registro de Preços nº 062/2021, Adjudicado e Homologado em 30/12/2021, sujeitando-se a 

atender rigorosamente os termos do Edital desta licitação e seus anexos que fazem parte desta 

Ata, inclusive o limite de quantitativos estabelecidos e ofertados neste processo: 

Seq. Item Descrição/Especificação UN Marca Desconto 
Percentual 

Unitário 
Estimado 

Total Estimado 

1 10579 TABELA SETOP/SINAPI - ND Desconto  16,3% 2.000.000,00 2.000.000,00 

Total Geral R$ 2.000.000,00 
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2ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA 

 

A execução dos serviços atenderá às necessidades da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral, na figura de suas Secretarias Municipais e/ou Departamentos, permitindo a realização 

dos serviços para os quais, por suas características, há necessidade de contratações frequentes. 

A execução do serviço suprirá as necessidades de manutenção e reforma de 

diversas edificações da Prefeitura Municipal de Coqueiral, tanto as de natureza oficial, como 

prédios administrativos, quanto as de natureza comum, como centros sociais, imóveis locados, 

escolas municipais, prédios da área de saúde, infraestrutura urbana, bens tombados, dentre 

outros.  

Trata-se de serviços comuns de natureza continuada. A continuidade dos 

serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a 

interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados. O fato é 

amplamente difundido na doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal Justen Filho, 

discorrendo acerca do tema: 

“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade 

pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender 

necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no 

futuro.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, 

2009). 

Ao longo dos anos, as instalações inevitavelmente sofrem com o desgaste, seja 

pela utilização efetiva, seja pela ação natural do tempo e deterioração dos materiais. As 

edificações públicas, por sua natureza, necessitam de um maior número de intervenções para que 

sejam mantidas em condições seguras de utilização. 

Atualmente, a Prefeitura não possui recursos humanos em número suficiente 

para atender de forma satisfatória a manutenção do patrimônio público municipal, o que acentua 

ainda mais o desgaste dos mesmos. O quadro atual de funcionários já está vinculado aos serviços 
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de construção civil, quer seja de construções novas, quer seja de ampliações ou reformas das 

diversas áreas, a saber: saúde, educação, ação social, cultura, esportes, não dispondo os mesmos 

de tempo para execução e supervisão de toda a manutenção.  

Portanto, a contratação de serviços de manutenção e reforma/reparos de 

instalações prediais, bem como de manutenção de praças e vias, seria de grande valia para a 

adequação das condições de trabalho para o efetivo, melhorando significativamente tais 

edificações e o próprio desenvolvimento urbano. 

Este Termo de Referência tem por objetivos: 

a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 

b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, com os respectivos 

ensaios laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, que orientam os processos 

construtivos, os quais constituem-se em: 

• Especificações e inspeções de materiais; 

• Procedimentos de execução e de inspeção de serviços;  

• Demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços contratados, com 

base nos elementos que constituem este documento; 

d) Salientar o cumprimento da Lei Nº 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras 

da Portaria Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

e) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos 

durante o cumprimento do contrato; 

f) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas deverão 

ser seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela fiscalização. 
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O processo licitatório não será destinado exclusivamente para Microempresa e 

Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que nesta região não tem o mínimo de três possíveis 

licitantes em condições de executar o objeto licitado, como dispõe o Inciso II, do artigo 49, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações.    

            3ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 

 

As contratações públicas devem ser precedidas da realização de certame 

licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da avença que seja mais vantajosa ao interesse 

público, sem menosprezar o princípio da impessoalidade, que regula a participação dos licitantes, 

nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e da Lei nº 8.666/1993 

“Lei de Licitações”, Lei nº 10.520/02 “Lei do Pregão” e Decreto Municipal nº 1.936/17 e demais 

alterações pertinentes. 

4ª CLÁUSULA – DA BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

  

O presente contrato é elaborado em conformidade com a legislação vigente com 

a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94; e Lei Federal nº 8.245/91, Lei Federal nº 

10.520/02 e Código Civil Brasileiro e suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos 

preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado. 

5ª CLÁUSULA – DO VALOR E DO PAGAMENTO CONTRATUAL 

 

O valor estimado a ser pago pela contratação para a prestação de serviços objeto 

deste instrumento de contrato é R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), Tabela SETOP/SINAPI, 

Maior Desconto Tabela de 16,3 % (dezesseis virgula três) por cento para a SELEÇÃO DE PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE 
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MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), 

REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO 

SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, 

INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO, até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, e aceite através da respectiva 

Secretaria do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a ser efetuado conforme 

requisições expedidas pelo setor de compras que serão pagas mediante apresentação de Nota 

Fiscal Fatura / Prestação de Serviços, acompanhada das Certidões de Regularidade expedida pelo 

FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, devidamente atestados pela 

Administração, desde que satisfeita à necessidade da municipalidade. 

5.1 - Que o Contratante se reserva no direito de efetuar o pagamento estritamente, pela 

prestação de serviço a ser realizado. 

5.2 - Que a Contratada deverá emitir ao Contratante a Nota Fiscal de Prestação de Serviço / Fatura 

correspondente a prestação de serviço contratado conforme requisitado, contendo os serviços a 

serem prestados, conforme objeto e número deste instrumento de contrato, o número processo 

licitatório e o respectivo valor conforme AF – Autorização de Faturamento, comprovando o 

recolhimento de todos os encargos sociais de seus empregados e funcionários. 

5.3 - Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária denominada: MARPE ENGENHARIA 

EIRELI EPP, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.525.798/0001-53, na instituição 

Bancaria BANCO DO BRASIL S/A; Agência nº 1795-7, Conta Corrente nº 14-309-X, conforme dados 

bancários indicados na proposta em que deverá ser efetivado o crédito. 

5.4 - Dá-se a este instrumento o valor estimado a ser pago ao objeto deste instrumento de 

contrato é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), Tabela SETOP/SINAPI, Maior Desconto 

Tabela de 16,3 % (dezesseis virgula três) por cento para a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE 
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REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), 

REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO 

SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, 

INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO. 

6ª CLÁUSULA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Que a Contratada se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, bem como os impostos que incidam ou venham incidir sobre o fornecimento, 

aquisição ou a prestação de serviços, resultantes da execução deste contrato.   

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber os materiais ou serviços objeto deste 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA receber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 

6.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

I - Liberar os serviços e informar o local da execução da manutenção; 

II - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Termo de Referência; 

III - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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IV - Acompanhar, fiscalizar e controlar os serviços, através de membros designados pela Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Agricultura, devendo ser emitido laudo de medição ao final de cada 

etapa da prestação de serviços, para fins de pagamento; 

V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

VI - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, 

garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à empresa ora 

licitada;  

VII - Zelar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

VIII - Efetuar o pagamento ajustado;  

IX - Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

X - Acompanhar e supervisionar o andamento dos serviços/aquisições do objeto do contrato 

através da Administração. 

6.3 - Após os levantamentos realizados e encaminhados à Fiscalização, a Secretaria Municipal de 

Obras Públicas e Agricultura terá um prazo de 02 (dois) dias para verificação da medição pleiteada 

e aprovação dos serviços. 

6.4 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços e fornecer os materiais objeto deste instrumento em 

atendimentos na forma e condições avençadas;  

parágrafo único: os serviços/fornecimento deverão ser iniciados no prazo 

máximo de 02 (dois) dias. 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 
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c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de contratação; 

d) Responsabilizar-se pelo bom fornecimento ou funcionamento; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução o Contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na contratação; 

f) Apresentar-se sempre que necessário para esclarecimento. 

6.5 - Que a Contratada se obriga a diligenciar para que o contrato oriundo do procedimento 

licitatório seja cumprido da melhor forma possível, de acordo com os seus objetivos e finalidades 

especificadas e em conformidade com as normas legais pertinentes.  

6.6 - Que a Contratada será responsável pelos danos causados, direta ou indiretamente, à 

Administração Pública, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução 

deste contrato, obrigando-se, ainda, pela proteção e demais medidas preventivas contra 

acidentes, a terceiros e ao Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. 

6.7 - Que a inobservância de qualquer dos itens acima relacionados, será motivo de rescisão 

contratual, tendo como consequência a aplicação de multas e sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6.8 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de entrega do material/bem do 

presente instrumento, sob pena de multa e rescisão contratual por inexecução total ou parcial. 

6.9 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de garantia do material/bem do 

presente instrumento, que será da data de entrega definitiva, pelo mínimo em 12 meses. 

6.10 - São obrigações da Licitante Vencedora, além de outras decorrentes da legislação vigente: 
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I - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 

necessárias à prestação dos serviços a serem contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato; 

II - Informar e manter atualizados os endereços, números de telefones fixos e móveis e endereço 

eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais que se fizerem 

necessários à boa comunicação entre as partes; 

III - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, Ordem de Serviço e de 

sua Proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, à critério da 

Administração; 

V - Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

VI - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros; 

VII - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao pronto atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado, garantindo 

socorro imediato, providenciando transporte gratuito até o posto médico, clínica ou hospital, e 

dali até a sua residência, caso seja impedido de se locomover; 

VIII - Prover a reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 

asseio e conservação; 

VIX - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores, tais como pilhas e baterias, dentre outros que contenham em suas composições 

chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à 
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rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 

importadores; 

X - Tratamento idêntico ao subitem anterior deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e 

frascos de aerossol em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 

acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

XI - Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução dos serviços; 

XII - Fornecer, entregar e exigir que seus empregados, quando em serviço, utilizem todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme preceitos das NRs vigentes, na realização das 

atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores 

auriculares, etc., além de manterem-se devidamente uniformizados e com crachá de identificação, 

observando as regras de segurança, higiene e apresentação pessoal; 

XIII - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 

não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XIV - Providenciar, sem que isso implique em acréscimos nos preços contratados, a execução de 

toda a sinalização pertinente aos serviços (com placas, cavaletes, cones de segurança, barreiras 

móveis, delimitadores com fita retrátil, grades de isolamento, etc.), a fim de que se atenda aos 

requisitos legais e se informe sobre os transtornos dos serviços, bem como se direcione os 

funcionários e visitantes dos setores para transitarem em uma área de menor risco, ficando 

responsável por qualquer acidente que porventura ocorra na falta ou deficiência de sinalização 

referente aos serviços; 

XV - Executar a manutenção corretiva será sempre que houver a necessidade de consertos e 

reparos para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas/instalações, ou 

quando requerida pela FISCALIZAÇÃO, compreendendo inclusive a substituição de material, peças, 

ajustes, reparos e restaurações de acordo com as normas técnicas específicas para cada 

instalação/sistema, recomendações dos fabricantes dos equipamentos/instalações e a boa prática 

de mercado; 
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XVI - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 

contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente, 

inclusive riscos de engenharia e de responsabilidade civil; 

XVII - Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE pelos 

empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, 

reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo 

até a sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta 

responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato; 

XVII - Deixar todas as instalações em perfeitas condições de funcionamento, quando do término 

dos trabalhos; 

XIX - Excepcionalmente, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no 

funcionamento dos sistemas ou possa causar qualquer transtorno ao funcionamento normal dos 

espaços públicos, os serviços poderão ser programados para dias e/ou horários alternativos, 

inclusive sábados, domingos e feriados, previamente acordados com a Fiscalização; 

XX - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica; 

XXI - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

XXII - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

XXIII - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 
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XXIV - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

XXV - Utilizar empregados idôneos, habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

XXVI - Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

XXVII - Assegurar à Fiscalização livre acesso a todas as partes dos serviços em andamento; 

6.11 - Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e, salvo o disposto em 

contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA. A aplicação de materiais industrializados ou de 

emprego especial obedecerá às recomendações dos fabricantes. 

6.12 - A mão de obra a ser empregada, quando especializada, sempre que necessário, será 

fornecida pela CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, garantindo um acabamento 

esmerado, obedecendo aos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro da intervenção. 

6.13 - Não serão admitidos os pagamentos das medições em datas não estipuladas. 

7ª CLÁUSULA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Acordam as partes que a fiscalização e entrega do material/bem obedecerão aos 

critérios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.1 - Que, através do presente instrumento, ficam os Contratados e seus Sucessores a qualquer 

título, obrigados ao fiel cumprimento do mesmo. 

7.2 - Que fica reservado, ao Contratante, o direito de vistoriar e vetar, a qualquer momento, a 

utilização do objeto ou bem licitado, pelo seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 
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avaliação, julgue seja inconveniente a sua utilização, não isentando, entretanto, a Contratada, da 

responsabilidade pelos materiais cotados. 

7.3 - Que a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIAS 

MUNICIPAIS devendo a fiscalização registrar todas as ocorrências, podendo determinar à 

Contratada, a devolução do objeto licitado, se o mesmo estiver em desacordo com o exigido, até a 

regularização das faltas observadas.  

7.4 - Que a Contratada manterá os registros necessários à comprovação pelo Município de 

Coqueiral-MG, do objeto adquirido. 

7.5 - Que a Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e 

incorreções.         

7.6 - O município indicará servidor a ser designado, através da Administração, para o 

acompanhamento e a fiscalização do fornecimento ou da prestação de serviços a serem 

contratados, o qual será denominado FISCAL DA OBRA, cabendo a este servidor: 

I - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados. As 

decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

II - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade e 

quantidade de produtos fornecidos ou serviços prestados; 

III - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas, e 

encaminhá-las ao Gestor para providências quanto ao pagamento e arquivamento de cópia junto 

aos demais documentos pertinentes; 

IV - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, 

medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 
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V - Verificar e informar ao Gestor do Contrato se, na entrega de materiais ou na prestação de 

serviços, as especificações e as quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 

instrumento contratual; 

VI - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 

atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. 

7.7 - O município indicará servidor a ser designado pela Administração para ser o GESTOR DO 

CONTRATO e auxiliar a fiscalização do instrumento contratual, do fornecimento ou da prestação 

dos serviços a serem contratados, cabendo a este servidor: 

I - Acompanhar o Processo Licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato, de 

maneira a evitar descontinuidades; 

II - Auxiliar o Setor de Licitações no que tange a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 

questionamentos, impugnações e recursos; 

III - Manter sob sua guarda os processos de contratação e pagamento; 

IV - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

V - Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro 

estabelecido, encaminhando à autoridade competente eventuais pedidos de modificações ou 

substituições; 

VI - Notificar formalmente a CONTRATADA quando forem constatados inadimplementos 

contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução; 

VII - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para 

que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

VIII - Receber e encaminhar para pagamento as Notas Fiscais ou faturas atestadas pelo Fiscal do 

Contrato ou Liquidante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura; 
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IX - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 

entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 

conhecimento. 

7.8 - A Prefeitura Municipal de Coqueiral deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos 

artigos 67 e 73 da Lei Nº 8.666, de 1993. 

7.9 - O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

7.10 - A verificação e veracidade dos serviços serão comprovadas com base nas medições 

assinadas pelo Fiscal da Obra e pelo Gestor do Contrato, bem como pelo responsável técnico da 

CONTRATADA. 

7.11 - O Fiscal da Obra ou Gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade. 

7.12 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, 

de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas (com base na planilha SETOP). 

7.13 - O Fiscal da Obra anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais e comunicando à autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal Nº 8.666, de 1993. 

7.14 - O Livro de Registro deve ter suas páginas numeradas na forma de um Livro de Atas. Deverão 

ser registradas no Livro as seguintes informações: data e período da solicitação, solicitante, 
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equipamento/instalação envolvida, tipo de ação realizada e descrição e quantitativo das peças e 

materiais substituídos/utilizados. Todos os relatos no livro deverão exibir a identificação e a 

assinatura do responsável pelas informações apresentadas. Caso não haja ocorrência no dia, 

deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências”. 

7.15 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

oculto, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em 

conformidade com o art. 70 da Lei Federal Nº 8.666, de 1993.      

8ª CLÁUSULA – DAS PENALIDADES 

 

Que o Contratante se reserva o direito de, a critério e conveniência 

administrativa, descontar dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor das multas previstas no 

termo de referência e da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, quando for o caso, cobrá-las 

judicialmente. 

8.1 – Que, nas hipóteses de a Contratada inadimplir total ou parcialmente este contrato, o 

Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total 

do presente instrumento, bem como poderá aplicar as demais sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2 – Que, a critério do Contratante caberá à rescisão contratual, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando a Contratada incorrer em qualquer dos motivos do 

artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.3 – Que, este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pelo Município, atendida sempre 

a conveniência administrativa. 

8.4 – Que a Contratada reconhece os direitos do Contratante em rescindir o presente instrumento, 

como prevê o artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.5 - Na hipótese de o Contratante recusar-se a receber o objeto, porque o mesmo se encontra em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas, não se responsabilizará por nenhum prejuízo 

ou despesa feitos pela Contratada. 

8.6 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2 - Atraso injustificado para prestação de serviço ou entrega do material;  

3 - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

4 - Decretação de falência; 

5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 

contratante e contratado; 

6 - A inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para o objeto. 

8.7 - A infração a qualquer cláusula ou condição deste contrato, por ação ou omissão imputável a 

qualquer das partes, ensejará à outra parte o direito de considerá-lo rescindido, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

8.8 - A rescisão do presente contrato por motivos não imputáveis à CONTRATADA dará a esta o 

direito de conclusão e integral recebimento pelas etapas dos serviços já prestados, conforme 

cláusula acordada. 

8.9 - Que o presente contrato ficará automaticamente revogado caso a Contratada subcontratá-lo, 

a terceiros, sem a anuência expressa do Contratante. 

9ª CLÁUSULA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

9.1 -Será emitida a Nota de Empenho, no valor estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), Tabela SETOP/SINAPI, Maior Desconto Tabela de 16,3 % (dezesseis virgula três) por cento 
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para a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR DESCONTO 

TABELA SETOP NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, 

MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO 

(PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E 

EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG ATRAVÉS 

DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES 

DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE 

INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.  

9.2 – As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentarias:  

Dotação Orçamentária Descrição Reduzido Fonte de Recurso 

02.03.13.391.0474.2.074.3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

95 100.99 

02.03.13.391.0474.2.074.4490.51.00 Obras e Instalações 97 100.99 

02.03.13.392.0473.1.136.4490.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

119 100.99 

02.03.13.392.0473.1.136.4490.51.00 Obras e Instalações 120 100.99 

02.03.27.812.0720.2.062.4490.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

142 100.99 

02.03.27.812.0720.2.062.4490.51.00 Obras e Instalações 143 100.99 

02.04.12.122.0052.2.035.3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

153 101.99 

 02.04.12.361.0018.2.116.4490.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

160 101.00 - 122.00-

147.99 

 02.04. 12.361.0018.2.116.4490.51.00 Obras e Instalações 161 101.99 – 122.00 – 

147.99 

02.04.12.365.0018.1.015.4490.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

226 101.99 – 122.00 

 02.04. 12.365.0018.1.015.4490.51.00 Obras e Instalações 227 101.99 – 122.00 

02.04.12.365.0403.1.010.4490.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 259 101.99 – 147.99 
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Jurídica 

 02.04. 12.365.0403.1.010.4490.51.00 Obras e Instalações 260 101.99 – 147.99 

02 05 08.122.0052.2.033 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

280 100.99 – 129.18 

02 05 08.243.0123.2.040 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

307 129.03 

02 05 08.244.0125.2.044 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

334 129.02 

02.06.10.301.0005.4.010 4490.51.00 Obras e Instalações 388 123.00 

02.06.10.302.0016.4.055 4490.51.00 Obras e Instalações 437 123.00 

02.07.04.122.0052.3.045 4490.51.00 Obras e Instalações 467 100.99  

02.07.08.244.0515.1.140 4490.51.00 Obras e Instalações 471 100.99 

02.07.15.451.0501.1.121 4490.51.00 Obras e Instalações 485 100.99 – 261.00 

02.07.15.451.0501.3.030 4490.51.00 Obras e Instalações 488 100.99 

02.07.15.451.0507.1.137 4490.51.00 Obras e Instalações 491 100.99 

02.07.15.452.0505.2.088 4490.51.00 Obras e Instalações 513 100.99 

02.07.18.541.0615.1.039 4490.51.00 Obras e Instalações 543 124.00 

02.07.18.541.0615.1.138 4490.51.00 Obras e Instalações 549 100.99 

02.07.18.541.0615.3.049 4490.51.00 Obras e Instalações 553 100.99 

02.07.26.782.0710.3.025 4490.51.00 Obras e Instalações 594 100.99 

02.08.19.573.1316.4.012.3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

606 100.99 

 

10ª CLÁUSULA - DA TABELA SETOP E DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

10.1 Da TABELA SETOP vigente à época da emissão da Ordem de Serviço, 

disponível em https://www.mg.gov.br/servico/consultar-planilha-preco-setop.  

10.1.1 - O Preço SETOP é a planilha referencial de preços para as obras do Estado 

de Minas Gerais, composta por itens de composições de custos unitários, com preços 

regionalizados e atualizados, para garantir melhores condições de execução e maior resultado 

econômico das obras. 
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1. Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos e 

correspondem ao custo de cada serviço; 

2. Estão incluídos nos custos de cada serviço: material + mão-de-obra + encargos 

sociais + encargos complementares; 

3. Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra – 

alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros -, cuja 

obrigação de pagamento decorre das Convenções Coletivas de Trabalho e de Normas que 

regulamentam a prática profissional na construção civil; 

4. Não estão contemplados os Encargos Sociais Complementares para a mão de 

obra mensalista, ou seja, engenheiros, encarregados, e demais profissionais técnicos e 

administrativos da obra. Esses custos deverão ser calculados; 

5. Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização; 

a) O item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para 

atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo 

o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, Engenheiros setoriais, o mestre de obra, 

encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de 

escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a 

equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., o controle tecnológico de qualidade dos 

materiais e da obra. 

b) A administração local da obra deverá estar representada em um item único da 

planilha contratual. Todo o detalhamento exigido da administração da obra faz-se em nível de sua 

composição de custo, para evitar que a fiscalização contratual seja obrigada a efetuar medições 

individualizadas dos inúmeros componentes da administração local; 

(Brasil. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas 

orçamentárias de obras públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral de Controle 

Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste – Brasília: TCU, 2014). 
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c) O item Instalação de Canteiro de Obra remunerará, dentre outras, as despesas 

com a infraestrutura física da obra necessária ao perfeito desenvolvimento da execução composta 

de construção provisória, compatível com a utilização, para escritório da obra, sanitários, oficinas, 

centrais de fôrma, armação, instalações industriais, cozinha/refeitório, vestiários, alojamentos, 

tapumes, bandeja salva-vidas, estradas de acesso, placas da obra e instalações provisórias de 

água, esgoto, telefone e energia. 

d) O item Mobilização e Desmobilização se restringirá a cobrir as despesas com 

transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e 

mão de obra utilizados no canteiro. 

6. Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação 

tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma 

de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a 

respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% 

estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

7. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - LEI 13.161/2015, 

desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no 

cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 4,50% sobre o preço total 

da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos 

sociais. 

(Fonte: https://www.mg.gov.br/servico/consultar-planilha-preco-setop)  

10.2 - EXCEPCIONALMENTE, o serviço que se fizer necessário sem que haja item 

correspondente na Tabela SETOP, poderá usar equivalente na TABELA SINAPI, disponível em 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/referencias-precos-insumos/ 

Paginas/default.aspx, lembrando que a referência primeira deverá ser sempre a TABELA SETOP. 

10.3 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Normas 

Técnicas Brasileiras vigentes.  
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10.4 - Após o recebimento da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá iniciar 

os serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

10.5 - Os locais para prestação do serviço serão informados pela Secretaria 

Municipal requisitante na Ordem de Serviço emitida. 

10.6 - Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência 

e demais condições estabelecidas pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 

previstas. 

10.7 - As despesas decorrentes da realização dos serviços descritos correrão por 

conta exclusivas da CONTRATADA. 

10.8 - A prestação do serviço será fiscalizada e acompanhada por profissional 

designado pela Administração, que verificará a perfeita execução dos serviços. 

10.9 - Os serviços, objeto da presente licitação, deverão ser entregues pela 

CONTRATADA perante o funcionário responsável, mediante os seguintes procedimentos: 

I - PROVISORIAMENTE: de posse dos documentos apresentados pela 

CONTRATADA e da proposta respectiva, receberá os serviços para verificação da regularidade, 

qualidade e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidades decorrentes da execução, 

fixará prazos para correção pelo licitante vencedor, ou aprovando, receberá provisoriamente os 

serviços, mediante Termo de Recebimento; 

II - DEFINITIVAMENTE: após recebimento provisório e verificação da integridade, 

sendo aprovados nos exatos termos da Ordem de Serviço, Edital e da Proposta vencedora, será 

efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de Termo Circunstanciado e recibo aposto 

na Nota Fiscal. 

10.10 - A Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG reserva-se o direito de não 

receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório e na Ordem de 

Serviço e aplicar o disposto no art. 86 da Lei Federal Nº 8.666/93. 
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10.11 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o funcionário 

responsável reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao Setor competente para 

procedimentos inerentes à aplicação de penalidades. 

11ª CLÁUSULA - DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 

11.1 - As normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e 

recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como toda a legislação 

em vigor, referentes a obras civis, edificações e Infraestrutura urbana, inclusive sobre Segurança 

do Trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas. 

11.2 - Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e, 

salvo o disposto em contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA. A mão de obra a ser 

empregada será fornecida pela CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, garantindo um 

acabamento esmerado, obedecendo aos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro da 

obra. 

11.3 - O canteiro (local dos serviços) deverá ser organizado e limpo, condições 

que deverão ser mantidas durante a intervenção, retirando-se quaisquer materiais, equipamentos, 

entulhos e outros que não sejam necessários à execução, sendo o destino e o custo de transporte 

de responsabilidade da CONTRATADA.  

11.4 - Ao final das manutenções, os setores deverão ser entregues limpos e 

acabados, isentos de vestígios dos serviços. 

11.5 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a 

seguir estabelecidos: 

I - Os serviços deverão respeitar a rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 

II - A mão de obra utilizada pela CONTRATADA na execução dos serviços deverão 

estar em quantidade correspondente e com a qualificação necessária para tal; 
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III - Os materiais a serem utilizados pela CONTRATADA deverão ser de boa 

qualidade, de forma a garantir a boa prestação dos serviços; 

IV - Os locais de realização dos serviços deverão ser mantidos organizados, 

limpos e com todos os equipamentos de segurança previstos. 

12ª CLÁUSULA - DA VISTÓRIA TÉCNICA CAUTELAR 

 

12.1 - Quando necessário, a CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a 

emissão da Ordem de Serviço, a execução da Vistoria Técnica Cautelar, acompanhada pelo Fiscal 

da Obra da Prefeitura Municipal de Coqueiral, quando for o caso, afim de dirimir dúvidas de 

possíveis danos que possam ocorrer nos imóveis lindeiros (caso houver) à obra e na estrutura 

existente, durante a execução dos serviços. 

12.2 - Essa vistoria cautelar deverá ser elaborada, por profissional habilitado com 

registro junto ao CREA. Paralelamente, considerando os serviços parcialmente executados, será 

necessária a vistoria técnica para atestar o estágio atual da intervenção. 

12.3 - A vistoria deverá estar concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

sendo elaborada em três vias. A primeira via será entregue ao GESTOR DO CONTRATO, a segunda 

ficará em posse da CONTRATADA e o original será anexado ao PROCESSO LICITATÓRIO. A 1ª 

(primeira) medição só será liberada após a entrega da Vistoria Técnica Cautelar. 

13ª CLÁUSULA – DAS DEFINIÇÕES DE ORDENS DE SERVIÇO E RESPECTIVOS 

CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS 

 

13.1 - São etapas para autorização de execução dos serviços: 

13.1.1 - Averiguação da solicitação: tendo a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Agricultura recebido o Ofício de Solicitação dos Serviços, esta deverá averiguar, na 

unidade administrativa, a real necessidade dos serviços a serem executados, além das condições, 

prazos e exigências para a execução destes; 
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13.1.2 - Solicitação do Orçamento Preliminar: a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Agricultura solicitará à CONTRATADA a elaboração do orçamento preliminar, 

descrevendo detalhadamente o local da demanda, os serviços a serem executados, além das 

condições, prazos e exigências para a execução destes. 

I - No Orçamento Preliminar deverão estar relacionados, quantificados e 

valorizados todos os serviços necessários ao atendimento da demanda, além de todas as 

informações necessárias à contratação dos serviços; 

II - Para elaboração do Orçamento Preliminar, só poderão ser utilizados os 

serviços constantes na Tabela SETOP atualizada, observados os quantitativos estimados. Em casos 

muito específicos de serviços em que não houver correspondência na Tabela SETOP, pode-se, 

excepcionalmente, utilizar a Tabela SINAPI, sendo vedada qualquer outra referência; 

III - A CONTRATADA deverá apresentar o Orçamento Preliminar em um prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis contados da emissão da solicitação pela Secretaria Municipal de 

Obras Públicas e Agricultura;  

IV - Caso sejam necessárias alterações no Orçamento Preliminar, a CONTRATADA 

deverá apresentar o novo orçamento em, no máximo, 02 (dois) dias úteis; 

V - Eventuais dilatações no prazo para entrega do Orçamento Preliminar deverão 

ser acordadas previamente com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura; 

VI - A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura poderá solicitar à 

CONTRATADA a entrega de memória de cálculo do orçamento. 

13.1.3 - Elaboração do orçamento preliminar: a CONTRATADA deverá elaborar o 

orçamento preliminar conforme segue: 

I - A data base dos preços a ser considerada será aquela da Planilha Referencial 

de Preços para as Obras de Edificação do Estado de Minas Gerais (SETOP) vigente à época da 

emissão da Ordem de Serviço, encontrada no sitio eletrônico: 

https://www.mg.gov.br/servico/consultar-planilha-preco-setop.   
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II - Serviços urgentes e emergenciais poderão ser executados sem orçamento 

prévio, desde que autorizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura e em 

conformidade com a alínea “I” deste item. 

III - Para cada serviço solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar um Preço de 

Edificação Final Proposto (PEFP), que será o resultado do Preço de Edificações Referenciado (PER) 

aplicada a Taxa Final do Desconto (Ke), conforme a fórmula abaixo: 

 

 

Sendo: 

PEFP = Preço de Edificação Final Proposto, que é o preço ofertado para cada 

serviço 

Ke = Taxa Final, em porcentagem (%), que é a taxa de desconto a ser aplicada nos 

preços de edificações da tabela SETOP vigente 

PER = Preço de Edificação Referenciada, que é o preço unitário dos serviços da 

tabela SETOP vigente com BDI, estando inclusos todos os encargos nos preços, não podendo a 

CONTRATADA acrescentar nenhum outro valor ou porcentagem 

IV - Para o cálculo do Preço de Edificação Final Proposto (PEFP) de cada serviço, 

deverá ser adotado o critério de arredondamento, com duas casas decimais. 

13.1.4 - Apresentação do Orçamento Preliminar: 

I - O orçamento preliminar que a CONTRATADA apresentará à Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Agricultura deverá conter: 

a) relação detalhada dos serviços a serem executados; 

b) valor global dos serviços a serem executados, com seus valores unitários; 

c) especificações e quantidades dos materiais (necessários) a serem utilizados; 

PEFP = PER x (100 – Ke) 
                             100 
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d) cronograma físico do serviço a ser executado. 

II - Após a CONTRATADA ser comunicada oficialmente da aprovação do 

Orçamento Preliminar, a mesma deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Agricultura, em até 02(dois) dias úteis, para definição das necessidades de execução dos 

serviços, tais como: liberação de espaços, horários, depósito de material, etc. 

13.1.5 - Ordem de Serviço: a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura 

emitirá a Ordem de Serviço, que deverá atender ao que se segue: 

I - A Ordem de Serviço é o documento de autorização de execução de serviços, 

baseado nas informações contidas no Orçamento Preliminar aprovado pela Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Agricultura; 

II - A Contratada deverá iniciar os serviços em até 2 (dois) dias úteis do 

recebimento da Ordem de Serviço; 

III - Qualquer decréscimo no objeto da Ordem de Serviço se dará exclusivamente 

a cargo da CONTRATANTE e deverá ser comunicado por escrito a CONTRATADA; 

IV - Qualquer acréscimo no objeto da Ordem de Serviço deverá ser devidamente 

justificado e se dará exclusivamente a cargo da CONTRATANTE devendo a CONTRATADA 

apresentar a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura um Orçamento Complementar 

para o(s) serviço(s) acrescido(s), que deverá seguir todos os passos descritos até sua aprovação, 

autorização e emissão de nova Ordem de Serviço. 

13.2 - Tão logo seja concluído o atendimento dos serviços, a empresa 

CONTRATADA deverá informar a conclusão, por escrito, ao funcionário designado para o 

acompanhamento; 

13.3 - O representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para verificar in loco e acatar ou contestar o serviço 

realizado; 
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13.4 - Recebido como satisfatório (integral ou parcial), dará início ao processo de 

pagamento com a elaboração de Planilha de Medição e realização de pedido parcial no sistema, 

considerando que o valor estimado já estará empenhado em função da criação do pedido 

estimativo no momento da definição da planilha orçamentária; 

13.5 - Observada alguma irregularidade, a empresa CONTRATADA será notificada 

(pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura) para que providencie a correção dentro 

dos prazos já citados nas cláusulas anteriores; 

13.6 - Atendida a solicitação de retificação dos serviços e/ou emitido novo termo 

de conclusão, prevalecerão os mesmos procedimentos e respectivos prazos citados; 

13.7 - Os prazos citados foram estabelecidos com base em parâmetros gerais, 

contudo poderão ser prorrogados por interesse da Administração ou dependendo da 

complexidade das intervenções a serem realizadas. 

14ª CLÁUSULA – DO PAGAMENTO CONFORME AS MEDIÇÕES 

 

14.1 - A fatura (Nota fiscal) do serviço deverá ser entregue à Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Agricultura até o 3º (terceiro) dia subsequente ao envio da medição oficial, a 

qual será elaborada após a aprovação, condicionada ao atendimento aos itens anteriores. O 

pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a conferência da respectiva nota fiscal. 

14.2 - A cada Nota Fiscal apresentada, a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos (quando necessário conforme legislação vigente): 

I - Certidão de Regularidade /FGTS (Lei Nº 8.036/90); 

II - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive 

as contribuições sociais; 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

IV - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal; 
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V - Comprovante de recolhimento do FGTS e informação à previdência Social 

(GFIP) e Guia da Previdência Social (GPS). 

14.3 - Além dos documentos citados no item anterior, cada Nota Fiscal deverá 

estar acompanhada de Planilha/Boletim de Medição e Ordem de Serviço respectiva, contendo:  

I - Quantidade serviços realizados (para cada tipo de serviço presente neste 

termo); 

II - Valor unitário; 

III - Valor total da medição; 

IV - Período de execução dos serviços; 

V - Local de execução dos serviços; 

VI - Número do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços; 

VII - Objeto licitado; 

VIII - Nome e assinatura da Secretária Municipal de Obras Públicas e Agricultura; 

IX - Nome e assinatura do Gestor do Contrato, ou outro que venha a substituir; 

X - Nome e assinatura do Fiscal de Obras da Prefeitura Municipal de Coqueiral; 

XI - Nome e assinatura do responsável técnico da CONTRATADA. 

14.4 - As empresas regularmente inscritas no Simples Nacional deverão 

apresentar documentos comprobatórios para os fins de retenções de impostos. 

14.5 - A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de Notas Fiscais 

sem a apresentação das respectivas requisições, as quais deverão estar devidamente assinadas. 

14.6 - O preenchimento incorreto da Nota Fiscal ou a falta de qualquer 

documento implicará na prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 30 (trinta) dias, 

sem que isto implique em correção dos valores ou multa. 
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14.7 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei Nº 8.666/93. 

14.8 - A CONTRATANTE sempre poderá exigir, segundo sua conveniência e 

oportunidade, os documentos comprobatórios do recolhimento das contribuições previdenciárias 

e dos depósitos do FGTS. 

14.9 - O contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse público e das 

partes para melhor adequação e execução dos serviços do objeto contratado, através de Termos 

Aditivos, em conformidade com os artigos 57, 58 e 65 da Lei Nº 8.666/93, no que couber. 

15ª CLÁUSULA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de 

direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 

16ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente contrato será de aproximadamente 12 (doze) meses, ou 

esgotado seu quantitativo licitado, contado a partir da assinatura do termo contratual, iniciando 

em 10/01/2022 e término em 09/01/2023. 

Parágrafo Primeiro – O prazo do presente contrato poderá ser prorrogado 

através de aditivos nos termos do art. 57, e art. 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA em vigor. Na hipótese de suspensão, 

extinção ou vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito aquele que vier a substituí-lo 

oficialmente. 
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17ª CLÁUSULA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei n° 8.666/93 e suas alterações e dos 

princípios gerais de direito. 

18ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

 

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Diário da 

Impressa Oficial da União, Estado de Minas Gerais, Associação dos Municípios Mineiros e no Site 

Oficial da Prefeitura, conforme o recurso, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto 

no artigo 61, parágrafo 1° da lei n°8.666/93. 

19ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Que este instrumento contratual reger-se-á em conformidade com o Processo 

Administrativo Licitatório nº 112/2021, Pregão Presencial nº 068/2021, Contrato Administrativo 

nº 089/2021 com o qual se encontra vinculado, a proposta da Proponente Vencedor, a Lei Federal 

nº 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

Que a Contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, 

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

qualificação exigidas neste processo licitatório.  

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

contrato, perante o Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, não obstante 

qualquer mudança de domicílio da Contratada, que, em razão disso é obrigada a manter um 

representante legal com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas 

em direito permitidas.    
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

02 (duas) vias, de igual forma e teor, que depois de lido a achado conforme, assinam-no, na 

presença de duas testemunhas.  

 
Coqueiral, 30 de dezembro de 2021. 

 
 

CONTRATANTE:  

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

CONTRATADO 

 

 

MARCELO CORRÊA PEREIRA 

MARPE ENGENHARIA EIRELI EPP 

 CNPJ Nº 24.525.798/0001-53  

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL 

 

 

ZACARIAS ABRÃO PIVA  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 94.066 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

         

     GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12  


