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CONTRATO Nº079/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA 
DO HOSPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA E A EMPRESA CONSTRUTORA REZENDE LTDA/CNPJ nº 04.290.884/0001-17. 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o MUNICIPIO DE SÃO 
FELIX DO ARAGUAIA (MT), com sede à Avenida Araguaia nº 248, Centro, nesta Cidade, 
inscrito no CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08, representada pela Prefeita Municipal Srª. 
JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, portador do CPF Nº 049.351.084-28 - RG nº 
53.204.353-4, doravante denominado, CONTRATANTE, e, a empresa CONSTRUTORA 
REZENDE LTDA devidamente inscrita no CNPJ nº 04.290.884/0001-17, com sede a Rua J-66 
Esq. com J-63 s/nº Quadra 118, LT 01 Setor Jaó, na cidade de Goiânia, Estado Goiás, CEP: 
74.674-320, representada por seu representante legal, Sr. MARIOZAM PIMENTA DA SILVA, CPF 
Nº 123.826.201-53, RG Nº 648285-615200 SSP/GO, que também subscreve, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da 
autorização da Senhora Prefeita Municipal JANAILZA TAVEIRA LEITE, exarada em despacho 
constante do Processo Administrativo n° 040/2019, gerado pelo Convite n° 003/2019, que faz 
parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. 
 
II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e Lei n° 123/2006, e demais alterações e normas legais 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL, NO MUNICIPIO 
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA -MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, 
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1 O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo de quatro (04) meses, iniciando a 
contagem na data da expedição da Ordem Inicial de Serviços e de acordo com a proposta da 
CONTRATADA. 
2.1.1 O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 
nº 8.666/93. 
2.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento. 
2.3 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser 
rescindido a qualquer momento, caso ocorram ofensas a Legislação em vigor, ou por 
conveniência da Administração. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇOS 
3.1 Os preços para a execução do objeto deste Contrato são os apresentados na Proposta da 
CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais totalizam o valor de R$  
209.609,50 (duzentos e nove mil , seiscentos e nove reais e cinquenta centavos). 
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3.2 Os preços unitários e globais retro referidos são finais, não se admitindo qualquer 
acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como 
também os lucros da CONTRATADA. 
3.3 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da verba 

abaixo discriminada e no exercício futuro as dotações que a substituir:  

 
05-Secretaria Municipal de Saúde 

01-Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade 1.076-Ampliação Construção de Unidades de Saúde 

Despesa 190 -44.90.51 Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 O pagamento será efetuado em 4(quatro) vezes, cada período de 30 (trinta) dias de fluência 
do prazo de execução, a CONTRATANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará aferição 
dos trabalhos realizados, emitindo o correspondente Certificado de Aferição, consoante o 
cronograma apresentado pela CONTRATADA. 
4.2 Com base nos Certificados emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará à 
CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve ser anexada cópia do 
Certificado respectivo. 
4.3 Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação 
da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) correspondente(s). 
4.4 Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do 
correspondente Certificado de Aferição. 
4.5 A última fatura/nota fiscal emitida pela CONTRATADA, somente será paga após a emissão 
do Termo de Aceitação a que alude a Cláusula 9.1 do presente Contrato. 
4.6 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) 
duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 
4.7 A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus eventuais 
reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força 
deste Contrato. 
4.8 No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências 
fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua 
integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-
se à CONTRATADA a multa prevista na Cláusula 10.1. 
4.9 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza 
qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 
4.10 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is), o 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS. 
 
CLÁUSULA QUINTA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO. 
5.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem 
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da 
CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 
6.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste 
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Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 
que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
CONTRATANTE ou para terceiros. 
6.2 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos 
pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a 
alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 
6.3 A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos 
Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos às quantidades. 
6.4 Não existirão qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será 
sempre a CONTRATADA. 
6.5 A CONTRATADA deverá matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de 
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica 
em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado 
da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 
empregada nos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
7.1A CONTRATANTE indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos os 
contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador (es) do desenvolvimento 
dos trabalhos. 
7.2 A nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em 
que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem. 
7.3 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais normas 
técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO. 
8.1 A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo 
considerado satisfatório, por uma Comissão Técnica especializada de no mínimo 03 (três) 
membros, designada para este fim, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituí-lo 
sempre que ocorrer falha, em tempo hábil; 
8.2 Caso o serviço não esteja de acordo com as especificações solicitadas, o(s) mesmo(s) 
será(ão) recusado(s), cabendo à CONTRATADA corrigi-lo(s) no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES. 
9.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, tendo-se por base o cronograma 
físico que integra este, a CONTRATADA incidirá em multa na ordem de 1,5% (um e meio por 
cento), sobre o valor total deste ajuste, por dia de atraso. 
9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da 
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 
9.3 A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar 
e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta Municipal, pelo prazo desde 
já fixado de 18 (dezoito) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa 
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de 10% (Dez por cento) sobre o valor do Contrato. 
9.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos 
itens precedentes. 
9.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram 
quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 
nº 8.666/93. 
10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, 
da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 
50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
11.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos 
de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços tão logo receba a Ordem de Serviço. 
12.2 CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo à 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados. 
12.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não 
atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 
12.4 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
12.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do 
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às 
normas de segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8-7-78, 
do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de 
multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - TOLERÂNCIA 
13.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, 
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de 
seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar 
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - VALOR DO CONTRATO 
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14.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 209.609,50 
(duzentos e nove mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos) para todos os legais e 
jurídicos efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - FORO 
15.1 Elegem as partes contratantes o foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E por estarem certos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, juntamente com duas testemunhas para que surtam seus efeitos legais. 

 
SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, 15 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

CONSTRUTORA REZENDE LTDA 

CNPJ Nº 04.290.884/0001-17 

CONTRATADA 
 

 
 
Testemunhas: 
 
Nome: ______________________________    Nome:_________________________________ 
 
CPF :____._____._____.___               CPF :____._____._____.___ 
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