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CONTRATO Nº 077/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FIRMA O MUNICÍPIO DE PLANURA E A PESSOA 
JURÍDICA KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM 
ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ n° 28.877.100/0001-10. 

 
 
O MUNICÍPIO DE PLANURA, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Monte Carmelo, nº 448, 

centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ-MF sob n.º 18.449.157.0001-64, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal Sr. PAULO ROBERTO BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, inscrito no CPF sob o 

nº 341.030.826-15, portador da cédula de identidade sob o nº 4101548 SSP/MG residente e domiciliado nesta 

cidade de Planura e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANURA/MG, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Monte Carmelo, nº 448, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob 

o nº 11.642.955/0001-69, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. RÉGIA CRISTINA 

BRAGA BRINCK, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-6.154.343 e CPF nº 

566.499.591-20 residente e domiciliado nesta cidade de Planura, denominado CONTRATANTE e a empresa 

KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ n° 28.877.100/0001-10, com 

endereço à Rua Luiz Abrão, nº 202, bairro Olinda, Uberaba/MG, CEP 38.055-720, representada pelos  Senhores 

JOHNATHAN DANIEL DA MOTA, inscrito no CPF sob o nº 106.299.826-00 e RG 16.511.660 SSP/MG e 

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, , inscrito no CPF sob o nº 107.542.596-41 e RG MG-

17.108.653 SSP/MG, ora denominada CONTRATADA, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

tendo em vista o ato autorizativo do Sr. Prefeito Municipal, datado de 08 de maio de 2020, no Processo de 

Dispensa de Licitação nº 016/2020, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

modificações que lhe foram introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98 e às seguintes cláusulas e 

condições: 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

 
1.1.  Constitui o objeto deste instrumento à contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, 

para a execução da MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PLANURA, 

conforme especificações constantes no plano de trabalho, com recursos oriundos da Atenção Básica (15% 

Atenção Básica). O regime de execução desse contrato é de empreitada por preço global. 

 
1.2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – COVID-19 - A contratação dos serviços 

justifica-se pela manutenção das condições necessárias à melhoria e limpeza da Unidade Mista de Saúde, tendo 

como a finalidade principal a conclusão da obra instalada na mesma, visando a ampliação e melhoria das 
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repartições de saúde pública nela inserida, para o atendimento ao público. Além do interesse público na referida 

reforma, há que se justificar que há emergência em saúde pública, sendo o único equipamento de saúde do 

Município de Planura com leitos de enfermaria para atendimento de questões de urgência e emergência, 

apto a atender os casos suspeitos da doença causada pela contaminação do COVID-19, não há tempo hábil a 

ensejar novo processo de licitação, em virtude da situação de emergência em saúde pública conforme os termos 

do Art. 4º da Lei 13.979/2020, e decretos municipais vigentes em função da COVID-19. Os serviços, materiais e 

equipamentos referenciados neste Termo de Referência (projeto básico) enquadram-se na modalidade de bens e 

serviços comuns, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido, por meio de 

especificações usuais de mercado. 

 
CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA E DO PREÇO 

 
2.1. O prazo de vigência do respectivo Contrato é de 16/07/2020 a 16/09/2020, podendo ser prorrogado caso haja 

o interesse público. 

2.2. O contrato terá vigência pelo período de 03 (três) meses prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da 

Saúde. 

2.3. Os valores unitários de cada item e total dos itens ganhos pela CONTRATADA estão em anexo. Sendo o 

valor global do presente instrumento estimado em R$ 120.220,50 (cento e vinte mil duzentos e vinte reais e 

cinquenta centavos). Somente serão pagas pelo CONTRATANTE as quantidades dos materiais entregues e os 

serviços executados pela CONTRATADA e conforme medição aprovada pelo setor responsável da contratante.  

 
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 
3.1. A referida Nota Fiscal de materiais e serviços de mão-de-obra deverá estar acompanhada das medições 

calculadas e assinadas pela Fiscalização e de acordo com os itens entregues e serviços executados, em hipótese 

alguma deverá ocorrer o contrário. 

3.2. Executadas as obras, essas serão recebidas por um técnico ou pela Comissão de Recebimento, 

provisoriamente, até 10 (dez) dias corridos a contar do pronunciamento da mesma. 

3.3. Para recebimento definitivo, até 30 (trinta) dias, corridos após o Recebimento Provisório, que comprove a 

adequação do objeto dos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8666/93, e até 90 

(noventa) dias para a expedição do T.R. definitivo, (Art. 73, parágrafo 3º). 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança das 

obras e serviços, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

3.5. Serão rejeitadas, no todo ou em parte, as obras e serviços que estiverem em desacordo com as especificações 

técnicas. 

3.6. Caso as obras e serviços não tenham sido executadas corretamente, a CONTRATADA terá um prazo de 15 

(quinze) dias corridos para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
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parte onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 

não implicando na prorrogação do prazo. 

  

CLÁUSULA IV – DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. A fiscalização do objeto, pertinente a esta Dispensa de Licitação  nº 016/2020 será acompanhada e 

fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e 

Planejamentos, as quais terão poderes para: 

a)  recusar materiais, obras e serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto nesse Contrato; 

b)  sustar qualquer obra ou serviço, que não esteja de acordo com esse Contrato, ou com a boa técnica, ou 

que atende contra a segurança e bens do CONTRATANTE e de terceiros, mediante notificação, por 

escrito, à CONTRATADA; 

c)  transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da Secretaria Municipal de Saúde, bem 

como a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Planejamento; 

d)  ordenar a imediata retirada de empregado da CONTRATADA, que embaraçar ou dificultar a sua ação 

fiscalizadora ou cuja permanência nas obras e serviços, for julgada inconveniente pela Fiscalização, 

correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, quaisquer ônus originários das leis trabalhistas e 

previdenciárias, bem como qualquer outra despesa, que tal fato possa decorrer; 

e)  exigir a retirada do local dos trabalhos, dos materiais, por não atenderem às especificações; 

f)  examinar os documentos referentes à quitação regular da CONTRATADA, para com a Previdência 

Social, FGTS, ISSQN e similares; 

g)  praticar quaisquer atos, nos limites do Contrato, que se destinem a preservar todos e quaisquer direitos do 

CONTRATANTE; 

4.2. As determinações referentes às prioridades das obras e serviços, controle das condições de trabalho, bem 

como a solução dos casos concorrentes a esses assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização. 

4.3. A ação da Fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, pela execução das 

obras e serviços, ora contratados. 

 
CLÁUSULA V – DA GARANTIA  

 
5.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução dos serviços e materiais empregados pelo período de 12 

(doze) meses, a contar da finalização, entrega e aceite dos serviços executados. 

5.2. Durante a vigência da garantia, quando solicitado pela contratante, fica a contratada obrigada a realizar os 

reparos, manutenção, trocas e consertos dos serviços e materiais empregados, caso apresentem defeitos; 

b) A contratada deverá prestar a garantia no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou de imediato conforme 

urgência;  

c) Todas as despesas oriundas da execução da garantia, será de inteira responsabilidade da contratada.  
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CLASULA VI - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
6.1. Na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato de 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá ser alterado, para 

restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro inicial do Contrato.  

 
CLÁUSULA VII – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos 

orçamentários referente ao ano de 2020. 

Rubrica: 175 - 0208 10.301.0430.2.122 339039 (15% Atenção Básica). 

 
CLÁUSULA VIII – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
8.1. Concluída partes das obras e serviços, semanalmente, o Órgão de Fiscalização terá até 2 (dois) dias úteis, 

após formalmente comunicado pela licitante contratada, para a conferência da medição, compatibilizando-a com 

os dados da planilha de serviços e preços constantes de sua proposta, bem como da documentação hábil de 

cobrança; 

8.1.1. As medições, que por virtude darão a liberação e autorização de emissão de notas fiscais para 

realização dos pagamentos, serão realizadas semanalmente pelo órgão fiscalizador; 

8.1.2. Os pagamentos serão realizados em até 5 (cinco) dias úteis após a data de emissão e envio da nota 

fiscal e aceite pela contratante dos serviços executados. 

8.2. Os quantitativos do serviço e o valor a ser faturado deverão ser extraídos do Boletim de Medição, elaborado 

juntamente por técnico do CONTRATANTE e da CONTRATADA, referente às etapas executadas. 

8.3. Só serão pagos os quantitativos efetivamente medidos, com apresentação dos respectivos boletins de 

medição. 

8.4. Não haverá adiantamento de pagamento, por ocasião de início dos trabalhos. 

8.5. As despesas bancárias de transferências de valores para outras praças são de responsabilidade do 

beneficiário. 

8.6. Caso a CONTRATADA não cumpra rigorosamente o cronograma físico-financeiro da obra, serão feitas 

medições intermediárias. Nesse caso, poderá ocorrer atraso na liberação da etapa seguinte. 

8.7. Em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado 

financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base a taxa 

Referencial do IGP. 
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8.8. Na fatura (Nota Fiscal Eletrônica) deverá constar o número do respectivo processo licitatório. Somente serão 

pagos os materiais entregues e os serviços de mão-de-obra executados conforme devido processo licitatório em 

questão. 

 
CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitações cumprirá as disposições 

contidas no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial desse Contrato o CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindi-

lo, poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

I - Advertência; 

II - Multa nas seguintes formas: 

a) - Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação.  

III - Suspensão temporária da participação em licitação promovida pelo CONTRATANTE e impedimento 

de contratar com este por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

9.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, dessa Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.4. Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar 15 (quinze) dias, o CONTRATANTE poderá optar pela 

rescisão do Contrato. 

9.5. As multas não são compensatórias e não excluem as perdas resultantes. 

9.6. Na hipótese de inexecução total ou parcial dos serviços ora contratados e ocorrendo o estabelecido no Artigo 

78 da Lei nº 8.666/93, esse Contrato será rescindido, de acordo com o artigo 79, do citado diploma legal. 

 
CLÁUSULA X – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
10.1. Constituem responsabilidades das partes: 

I- DO CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar através de preposto designado pelos setores, o objeto deste Contrato. O 

representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores, 

em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A fiscalização do CONTRATANTE não exime 

a CONTRATADA de responsabilidades pela execução dos serviços contratados. 

b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, objeto desta licitação, de forma parcial ou total, mediante 

pagamento único e exclusivo dos serviços executados. 
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c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no Contrato. 

d) A Prefeitura Municipal de Planura se reserva o direito de inspecionar o objeto podendo recusá-lo ou 

solicitar substituição. 

 
II - DA CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

b) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais decorrentes da execução do 

Contrato; 

c) Assegurar durante a execução da obra e até seu recebimento definitivo, a proteção e conservação dos 

serviços executados; 

d) Manter a frente do serviço, técnico qualificado, para representá-lo junto à fiscalização; 

e) Executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT e especificações, projetos e instruções do CONTRATANTE; 

f) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, 

apontados pela fiscalização; 

g) Cumprir todas as normas de Segurança do Trabalho, de acordo com a legislação em vigor; 

h) Responsabilizar-se, técnica e civilmente, pelas obras e serviços executados; 

i) Preencher diariamente, o livro de ocorrências de acordo com instruções da fiscalização; 

j) Quando necessário, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA da região 

onde as obras/serviços serão realizadas, entregando uma via ao Órgão de Fiscalização do 

CONTRATANTE.  

10.2. Este contrato deverá ser fielmente executado pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei nº 8.883/94, respondendo 

cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
CLÁUSULA XI – DA RESCISÃO 

 
11.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste 

Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. Constituem motivos para a rescisão deste 

Contrato: 

I- O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II- O atraso injustificado no início dos serviços; 

III- A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega dos 

serviços nos prazos estipulados; 

IV- A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
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V- O desatendimento das determinações regulares do representante do CONTRATANTE designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

VI- O cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços; 

VII- Razões de interesse do Serviço Público; 

VIII- A supressão dos serviços por parte do CONTRATANTE acarretando modificação do valor inicial do 

contrato; 

IX- A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo independente do pagamento obrigatório de 

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras 

previstas, asseguradas das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

X- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. Sendo notificada por AR-CORREIOS, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias. 

11.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinado por ato escrito unilateral do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a X 

desta cláusula; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 

c) Judicial nos termos da legislação processual. 

11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do 

Prefeito. 

11.5. Nos casos dos incisos VII e X desta Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, este será ressarcido 

dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão; 

b) Pagamento do custo de desmobilização. 

 
CLÁUSULA XII – DAS RESPONSABILIDADES CIVIS, TRABALHISTAS, FISCAIS E COMERCIAIS 

 
12.1. O objeto do presente contrato possui feição estritamente pública e por consequência, se rege pelas normas 

do direito administrativo, exclusivamente. 

12.2. Os efeitos jurídicos decorrentes do presente contrato, por seu objeto e fins, não geram relação de emprego 

entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, seja pela modalidade do ajuste, seja pela natureza autônoma, 

seja, finalmente por sua característica administrativa. 

12.3. Na hipótese de subcontratação, por parte da CONTRATADA todo e qualquer ato e suas consequências 

jurídico legais é de responsabilidade da CONTRATADA. 
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12.4. Na eventual ocorrência de danos, de qualquer natureza, provocada pela CONTRATADA, este por si e/ou 

preposto tem a responsabilidade pelas consequências provindas do mesmo, máximo de índole indenizatória, 

ficando afastada qualquer obrigação do CONTRATANTE, a rigor e no particular. 

 
CLÁUSULA XIII – DO FORO 

 
13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato fica eleito o Fórum da Comarca de Frutal/MG. 

 
CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. Integram este Contrato, independentemente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e os demais 

elementos constantes do Processo de Dispensa Licitatória nº 016/2020. 

Por estarem assim, de acordo com as condições e cláusulas aqui estabelecidas, os signatários firma o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para um 

só efeito.                                     

  Planura/MG, 16 de julho de 2020. 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE PLANURA 
PAULO ROBERTO BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RÉGIA CRISTINA BRAGA BRINCK 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ n° 28.877.100/0001-10  

JOHNATHAN DANIEL DA MOTA / EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA 
SÓCIOS PROPRIETÁRIOS 

CONTRATADA 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
01- Nome: ______________________________ 
 
CPF: __________________________________ 

02- Nome: ______________________________ 
 
CPF: ___________________________________ 

 


