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Contrato nº. 079/2021 

Processo nº. 161/2021 

Pregão Presencial nº. 101/2021 

 

Contratação de empresa para prestação de serviço para 

fornecimento e instalação de fechamento para quadra do ginásio 

Poliesportivo Berto Antonio Lauria em Guaranésia e reforço da 

estrutura metálica existente, proveniente do recurso 164 da 

Emenda Parlamentar da Resolução SEGOV nº. 011 de 

03/05/2021 que entre si celebram o município de Guaranésia e a 

empresa FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, separado judicialmente, servidor público 

estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, 

portador do RG nº MG-2.867.333 e do CPF nº. 472.513.876-20, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu 

secretário Sr. Paulo Marcos Teixeira, brasileiro, casado, servidor público, residente e 

domiciliado na Rua Roque Talibertti, nº 61, Residencial JR, nesta cidade, CPF nº. 

000.256.136-00 e RG nº. M.6.805.439 por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, neste ato representado por seu secretário, Sr. 

Ismael da Silva Santos, portador do RG nº. MG-11.797.391 SSPMG e do CPF nº. 

007.169.146-46, domiciliado na Rua Antonio Porto, nº. 148, no bairro Residencial Dr. 

João Bento Ribeiro do Valle nesta cidade, e do outro lado a empresa FLEX 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, situada na Avenida José Gatto nº 1.308, 

Bairro Centro, em Tambaú/SP, inscrita no CNPJ nº. 10.350.473/0001-72, representada 

pelo Sr. Edson Virgínio de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, residente em 

Tambaú/SP, portador da Carteira de Identidade n.º 25.259.371-6 SSP/SP e do CPF n.º 

142.111.388-04, firmam o presente contrato nos termos constantes da Lei nº. 8.666 de 

21 de junho de 1993, nas condições seguintes: 

 

 1. DO OBJETO. Contratação para prestação de serviço para fornecimento e 

instalação de fechamento para quadra do ginásio Poliesportivo Berto Antonio Lauria 

em Guaranésia e reforço da estrutura metálica existente, proveniente do recurso 164 

da Emenda Parlamentar da Resolução SEGOV nº. 011 de 03/05/2021. 

 1.2. Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da assinatura deste instrumento. 

 

2. DO VALOR. Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor total de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) conforme 
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especificações e detalhamento do Anexo I deste instrumento, mediante apresentação 

da respectiva Nota Fiscal devidamente aprovada pelos diretores requisitantes, 

responsáveis pela fiscalização dos serviços. 

§ 1º Na Nota Fiscal/Fatura deverá estar destacado os valores relativos ao IR, 

INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador 

destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento. 

§ 2º Fica expressamente estabelecido que no preço acima estejam incluídos 

todos os custos diretos e indiretos, referente ao objeto da presente licitação. 

3. DO PAGAMENTO.   

3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à 

prestação dos serviços, acompanhados dos respectivos documentos fiscais, já 

deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no Município de 

Guaranésia, além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribuições 

Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retenção.  

3.2. O prazo iniciar-se-á partir da data do protocolo da nota fiscal. Os pedidos 

de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a documentação necessária: 

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

b) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

c) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela 

Fazenda do Município do licitante. A certidão de regularidade deve englobar tanto os 

débitos mobiliários quanto os débitos imobiliários, podendo ser apresentada em 

certidão única, que abranja qualquer débito com o município, como em certidões 

distintas para os débitos mobiliários e imobiliários 

3.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou na 

Secretaria de Finanças a critério desta. 

3.4.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas 

válidas. 

 

4. DO REAJUSTE. O preço pelo qual será contratado o serviço será fixo e 

irreajustável, salvo nos casos previstos em Lei. 

5. DAS OBRIGAÇÕES. 

5.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Realizar o fornecimento de modo satisfatório e de acordo com as 

determinações da CONTRATANTE; 

b) Cumprir todas as determinações designadas pela CONTRATANTE; 

c) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros por sua culpa ou dolo; 
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d) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação compatíveis com a obrigação assumida; 

e) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE; 

5.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios já estabelecidos 

anteriormente; 

b) Manter preposto para acompanhar o fornecimento do objeto deste 

contrato, declarando o recebimento de acordo com as especificações, bem como 

atestando a qualidade dos produtos adquiridos, tomando as providencias cabíveis 

caso não atendam as especificações da solicitação. 

c) Notificar o contratado, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas no fornecimento deste contrato e/ou a substituição do produto que não 

atender as especificações. 

 

 6. DAS PENALIDADES. O Contratado que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 

86 e 87 da Lei n° 8.666/93 

 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS.A s despesas com a prestação dos 

serviços objeto do presente contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

Ficha Elemento/Dotação 

627 – Construção, Ampliação E/OU Reformas Estruturas Esportivas - 
Obras e Instalações de Domínio Público 

0270.0127.813.0720.1082.4490.5101 

 

 8. DA VIGÊNCIA. O presente instrumento terá vigência a partir de sua 

assinatura e validade até 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 

8.666/93. 

 9. DA RESCISÃO. Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista 

direito à contratada indenização de qualquer espécie quando: 

I - Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

II - A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em 

parte, sem prévia e expressa autorização do contratante; 

III - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos art. 77 ao art. 80 da 

Lei n. 8.666/93. 

IV - Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

V - No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, 

mediante lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços contratados ou por 

ocasião da conclusão destes, conforme objeto da licitação; 

VI - Quando houver deficiência na prestação do serviço; 
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VII - Quando a CONTRATADA reiteradamente desobedecer aos preceitos 

estabelecidos; 

VIII – Se houver abandono total ou parcial do serviço; 

IX - Não forem iniciadas as atividades no prazo previsto. 

10. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato será publicado na 

imprensa oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993.  

11. DO FORO. Fica eleito o foro da comarca de Guaranésia/MG, como 

competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, 

com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as 

Cláusulas contratadas. 

 

Guaranésia/MG, 23 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito do Município 

 

 

 

Paulo Marcos Teixeira 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

 

Ismael da Silva Santos 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

 

 

 

Edson Virgínio de Oliveira 
FLEX – COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 

 
 

Anexo I do Contrato nº._079/2021 
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Item Especificação Unid. Quant.  Preço Global 

01 Aquisição e instalação de fechamento lateral para quadra 
Poliesportivo. 
 
Venezianas: Projetadas para garantir iluminação e 
ventilação,tornando o ambiente mais arejado e 
agradável,deixando a estética moderna e com maior 
requinte. 
 
Especificações: Fabricadas com montantes em chapa de aço 
galvanizado natural com espessura de 0,50 mm; Aletas em 
PVC branco leitoso,translúcida, com proteção UV e 
espessura de 1,20 mm; Aletas fixadas com rebites de repuxo 
florado ref. 416 em alumínio. 
 
Contendo:  
- Rufos telescópio superior em chapa de aço galvanizado 
natural com espessura de 0,50 mm, 85 metros  
- Rufos pingadeira inferior Z em chapa de aço galvanizado 
natural com espessura de 0,50 mm, 85 metros. 
 
Reforço na estrutura: 
- 240 metros de perfil U enrijecido 100x50x17, espessura de 
2,65; 
- 420 chapas dobradas com desenvolvimento de 60/130 
espessura de 2,65 para fixação das venezianas existentes. 
 
- A contratação de andaimes para execução dos serviços fica 

a cargo da empresa que for executar o serviço; 

- Os perfis deverão ser fixados nos pilares metálicos 

existentes com uso de solda; 

- Para ser possível a execução dos serviços deverá ser 

realizado o serviço de desmontagem do telhado existente da 

edificação ao lado e após a finalização dos serviços, o 

mesmo deverá ser montado novamente. Telhado em telhas 

de fibrocimento com 40,60m de comprimento por 2,00m de 

largura de cada lado, totalizando 163 metros quadrados de 

telhado para desmontar e montar ao final dos serviços. 

m2 240 R$ 98.000,00 
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