ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Av. São Paulo, 1615, Centro – CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC
Fone: (0**49) 3366-6600 – CNPJ: 83.021.857/0001-15

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE PINHALZINHO E A EMPRESA S.J. CONSTRUTORA
LTDA ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REVESTIMENTO COMPLETO EM MANTA ASFÁLTICA
DE
POLIETILENO
ALUMINIZADA
3mm,
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
O MUNICIPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF
sob o nº 83.021.857/0001-15, com sede administrativa na Av São Paulo, 1615, Centro, Pinhalzinho, SC,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano da Luz, portador da Cédula de Identidade RG
nº 2.039.675 /SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 899.316.299-91, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa S.J. CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ-MF sob
o nº 01.575.243/0001-10, com sede na Rua Madre Maria Teodora, sn, Centro, Ponte Serrada/SC,
representada neste ato, pelo seu Administrador, Senhor SR. SIRLEI FORNARI, portador da Cédula de
Identidade nº 17/R1.697.232 e inscrito no CPF-MF sob o nº 556.207.879-15, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo,
cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação nº 054/2015 modalidade Pregão
Presencial nº. 020/2015 – PMP, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas
as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de colocação de manta asfáltica de
polietileno aluminizada 3mm nas coberturas das edificações abaixo descritas com fornecimento de
materiais e mão de obra de acordo com as normas da ABNT-NBR 9952/98, Tipo I e II , especificações
constantes neste Termo de Referência” e Memorial Descritivo anexo ao Edital.
Prédio Público

Endereço

Ginásio EMEB

Rua Niterói/quadra 127 – Bairro EFACIP - Pinhalzinho

Pavilhão Trilha do Saber

Rua São Salvador, Parque EFACIP

Metragem total

Metragem
1.081,50m²
494,88m²
1.576,38m²

1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº.
020/2015 – PMP, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
2.1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue no prazo máximo 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data de assinatura do Contrato, nos locais indicados no item 1 deste termo.
2.2. Imediatamente após a execução/entrega dos serviços objeto deste Contrato, os mesmos
serão devidamente inspecionados pelo Servidor Técnico do Setor de Engenharia. No caso de se constatar
qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens executados/fornecidos em relação à proposta
comercial da CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a este dá causa os
mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades constantes da
Cláusula Décima.
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2.3. O objeto deste Contrato deverá ser recebido definitivamente, mediante aprovação do
servidor responsável técnico da CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei nº. 8.666/93,
desde que os bens fornecidos pela CONTRATADA tenham sido regularmente aprovados.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1. O presente Contrato terá vigência de 60(sessenta) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
4.1. Pelo fornecimento dos bens previstos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)
4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão à conta da
dotação da Lei Orçamentária de nº 06.01.1.022.4.4.90.51.92.00.00.00 (064/2015).
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste Contrato à CONTRATADA, no
prazo de 10 (dez) dias úteis após a data do recebimento e aprovação pelo servidor responsável, conforme
citado no item 2.3 da Cláusula Segunda, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, devidamente atestada por servidor responsável.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar os serviços de colocação de manta asfáltica de polietileno aluminizada 3mm nas coberturas
das edificações descritas no item 1 deste Termo de Referência, com fornecimento de materiais e
mão de obra de acordo com as normas da ABNT-NBR 9952/98, Tipo I e II ,
b) Apresentar ART do responsável técnico no início da obra;
c) Executar os serviços de acordo com o Memorial Descritivo anexo ao Edital.
d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação
apresentadas durante o processo licitatório;
e) Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/SC;
f) Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE
para a perfeita execução da obra;
g) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas Concedentes ou
Contratantes, bem como dos órgãos de Controle Interno ou Externo a seus documentos e registros
contábeis.
h) Comunicar ao Engenheiro Responsável da Contratante a conclusão da obra e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo da obra;
i) Entregar ao Engenheiro Responsável da Contratante, ao término da obra e antes do recebimento
provisório, os seguintes documentos:
I.

aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram
modificações no decorrer da obra;
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j)

II.

documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção,
operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados na obra;

III.

os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer da obra,
em meio ótico (CD-ROM ou DVD-ROM) e uma via impressa assinada pelos respectivos
responsáveis técnicos pelas execuções;

Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional (is) detentor (es) do(s) registro(s)
apresentado(s) na habilitação;

k) Manter representante no local da obra, Engenheiro, com formação profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA/SC como um dos responsáveis técnicos pela execução da obra,
que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinação de urgência que se torne necessária;
l)

Manter um mestre de obra ou técnico, com comprovada experiência na prestação de serviços de
revestimento com manta asfáltica;

m) Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à
execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
n) Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;
o) Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o
fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção e Segurança
Individual – EPI, bem como a supervisão de técnico em segurança do trabalho;
p) Retirar do local da obra qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou perturbar a
ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;
q) Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou
subcontratadas, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas,
equipamentos e demais bens da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho ou de propriedade de
terceiros, durante a execução da obra;
r) Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos
ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;
s) Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na
legislação específica do trabalho;
t)

A CONTRATADA providenciará instalação provisória (barracão para guarda de materiais e
ferramentas).

u) Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;
v) Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade,
bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a
cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
w) Acatar as decisões e observações feitas pelo Engenheiro Responsável da Contratante, que serão
formuladas por escrito.
x) Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, quer em razão de material ou da
mão-de-obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados e acondicionados
conforme orientação da fiscalização;
y) Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execução da obra, submeter à
CONTRATANTE, por intermédio do Engenheiro Responsável da Contratante, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e
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decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos
no contrato;
z) Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, do valor inicial
deste contrato, de acordo com Artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
Observação: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
Observação: Todos e quaisquer projetos complementares que se fizerem necessários deverão ser
apresentados para aprovação pelo Engenheiro Responsável da Contratante com 5 (cinco) dias úteis de
antecedência ao início de execução dos serviços e, após aprovação, deverão ser registrados no
CREA/SC. Será permitida a alteração de projetos desde que não fira a ética dos profissionais envolvidos,
não altere os preços finais contratados e nem traga nenhum acréscimo de gasto, direto e/ou
indiretamente, ao custo da obra, caso isso ocorra a empresa assumirá todas as expensas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA
7.1 - A CONTRATADA se responsabiliza por vícios comprometedores da solidez e da segurança
da obra, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO pelo período de 5
(cinco) anos.
Parágrafo único - Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como
defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito
não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o CONTRATANTE ressarcido pelo valor da
compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPDI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências
previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
8.2. A rescisão contratual poderá ser:
8.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
8.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTES
9.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita-se a CONTRATADA
às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:
10.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
10.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
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8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) de não entregue(s).
10.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo,
na forma prevista em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
13.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes
da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho, SC, para qualquer procedimento relacionado
com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas
que a tudo assistiram.
Pinhalzinho, SC, 01 de Junho de 2015.

________________________________
Fabiano da Luz
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____________________________
SIRLEI FORNARI
S.J. CONSTRUTORA LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________
Nome: Dione Wiggers Jung
CPF: 016.338.539-42

_________________________
Nome: Neuro Antonio da Silva
CPF: 430.107.689-15
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