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Oficio AJ n° 007 /2018 Riqueza, 13 de junho de 2018.

Excelentíssimo Sr.
JOÃO CAVALHEIRO
Presidente da Câmara de Vereadores
RIQUEZA-SC

Senhor Presidente, do Legislativo,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Requerimento n° 001/2018, informar
que o Processo Licitatório poderá ser consultado no seguinte endereço
http://www.riqueza.sc.gov.br/licitacoeslindexl detalhes/ codMapaltem/91 07/codLicitacao/ 1079
68; em anexo cópia dos contratos. Em caso de eventual dúvida, estamos à disposição para
maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

r
Prefei o de Riqueza

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - Se.
CNPJIMF: 95.988.309/0001-48

FonelFax (Oxx49) 3675-3200 - E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br

http://www.riqueza.sc.gov.br/licitacoeslindexl
mailto:juridico@riqueza.sc.gov.br
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CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS N° 157/2017

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE RIQUEZA E A EMPRESA GAlA
RODOVIAS LTDA PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA USINADO À QUENTE
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS
IRREGULARES JÁ EXISTENTES,
DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
NA RUA DOS IMIGRANTES TRECHOS I,
II E III E RUA SANTOS DUMONT
TRECHO I, COM ÁREA TOTAL DE
3.271,70 M2, INCLUSIVE A PINTURA,
MEIO FIO E AS PLACAS DE
SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM
PROJETOS, MEMORIAIS E
ORÇAMENTOS ANEXO AO EDITAL.

PUBLICADO NO QUADRO

MURAl EM 3rt) 12 IR,

O MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua João Mari, 55,
inscrito no CNPJ sob n." 95.988.309/0001-48, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. RENALDO MUELLER, brasileiro, casado, agente político, inscrito CPF n"
526.329.119-15 e RG n? 1.658.176, residente e domiciliado na Avenida José Bressan, 2277,
Centro do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP 89.895-000, a seguir
denominado CONTRATANTE, e a Empresa GAlA RODOVIAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, sita à Rod. BR 282, Km 607, Município de Maravilha, Estado de Santa
Catarina, CEP 89.874-000, inscrita no CNPJIMF sob o n.? 03.257.777/0001-24, neste ato
representada pelo seu Procurador, Senhor Renato Adriano Seibt, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n.? 526.393.209-04, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n.? 8.666, de 21 de junho de
1993, consolidada, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada
de Preços n°. 07/2017, pelos termos da proposta da Contratada, datada de 19 de Dezembro de
2017 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a execução do projeto de Pavimentação
Asfáltica Usinado à Quente sobre calçamento em pedras irregulares já existentes,
drenagem pluvial e sinalização na Rua dos Imigrantes Trechos I, 11 e 111 e Rua Santos
Dumont Trecho I, com área total de 3.271,70 m2, inclusive a pintura, meio fio e as placas
de sinalização de acordo com projetos, memoriais e orçamentos anexo ao edital. Todos
os materiais serão fornecidos pela empresa vencedora do edital.
1.2 A proposta da CONTRATADA datada de 16/12/2017, fica fazendo parte integrante e
inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSUL ' SEGUNDA - DO PRAZO

IJ}.
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2.10 prazo para execução da obra será de 03 (três) mês corrido, contados do recebimento da
Ordem de Serviço, sendo fixo e improrrogável, salvo motivo de força maior previsto em lei,
comunicado pela CONTRATADA, por escrito a Secretaria 01 (um) dia após a ocorrência.
2.2 O prazo de vigência do presente contrato será 30 de Junho de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. 3.1 A despesa decorrente do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CODIGO
Orgão Secreto de Transp., Obras e ServoMunicipais 08

Unidade Orçamento Departamento de Obras e ServoMunicipais 01
Função Urbanismo 15

Subfunção Infraestrutura Urbana 451
Programa Obras e Serviços Municipais 09
Atividade Obras e Equipamentos 1.013

Fonte Recursos Próprios 0100
Fonte Transferência de Convênio 0124

II - CARACTERIZA ÃO DO PROJETO/ATNIDADE
4.4.90.51.99.00.00 - Outras Obras e Instalações

CLÁUSULA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1 Notificar expressamente, por meio de ofício ou comunicado, o Setor de Engenharia
do Município de Riqueza da data de início da obra, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato;
4.2 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica em 03 (três) vias da obra ou
serviço de forma discriminada, ao Setor de Engenharia do Município de Riqueza antes
do início da obra, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10, item
10.3, deste contrato;
4.3 Notificar expressamente, por meio de ofício ou e-mail, o Setor de Engenharia do
Município de Riqueza o início e fim de cada etapa da Obra, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos
serviços que não possam ser auferidos;
4.4 A Contratada assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão-de-obra assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realização destes serviços, causados ao município ou a terceiros.
4.5 A Contratada não poderá sub empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% do valor do Contrato, continuando a
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais,
sendo necessária a autorização prévia do Município.
4.6 A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e Normas de Segurança e
Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos
os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
4.7 A Contratada providenciará, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações
e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se
tomarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.
4.8 A Contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas (i icativa da obra
e de registr histórico) conforme modelo fornecido por esta Prefeitura bem
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pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o
caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigência que implique
modificações do projeto deve ser obtida autorização por escrito deste Município.
4.9 A Contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão
feitas por Técnicos deste Município ou por órgão público indicado para a finalidade
fornecendo as informações e demais elementos necessários.
4.10 A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra.
4.11 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
4.12 A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar, POR OCASIÃO DO
RECEBIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRA, os documentos abaixo identificados:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal comprovada através da Certidão
Negativa de Tributos Federais;
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da proponente.
d) Certificado de Regularidade do FGTS.
4.12.1 Na hipótese de não apresentação, o pagamento será sustado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES, DOS FATURAMENTOS E DOS
PAGAMENTOS

5.1 Para efeito da medição serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalização do Engenheiro Civil Sr. Cristian Ternus.
5.2 As medições serão elaboradas pelo Engenheiro Civil Sr. Cristian Ternus, por solicitação
através de oficio da Contratada com pelo menos cinco (05) dias úteis de antecedência ao
vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir
descritos:
a) A medição será na totalidade dos serviços executados no período de trinta dias corridos,
correspondentes a uma medição.
b) Após o recebimento do ofício solicitando a liberação da parcela, a fiscalização deste
Município procederá a vistoria na obra verificando a execução dos serviços previstos
executados, o fiscal encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio,
devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura da parcela.
c) Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por
escrito, à Contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.
d) A aprovação da medição se dará com o certifico do fiscal da obra no verso da fatura
dev .damente assinado e datado.
e) O encaminhamento de documentação referente à obra será sempre através do fiscal da obra.
f) O Pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, no banco indicado pela
Licitante, após a execução da obra e mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente
atestado pela Secretaria responsável pelo recebimento; o pagamento somente ocorrerá
mediante a liberação dos recursos pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES, através da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, para o município de Riqueza, decorrente de contrato de repasse
entre ambos, não acarretando qualquer espécie de acréscimo nos valores contr ados.
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5.3 A última parcela do Contrato só será pago mediante a apresentação dos documentos
exigidos no item 4.12.
5.4 Conforme descrito no item 4.3, a empresa vencedora deverá notificar expressamente,
por meio de ofício ou e-mail, o Setor de Engenharia do Município de Riqueza o início e
fim de cada etapa da Obra, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula
10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos serviços que não possam ser auferidos;

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1°.
Do Artigo 28, da Lei Federal n". 9.069 de 26/06/1995.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto
ou das especificações, será efetuada sem autorização da CONTRATANTE. Em se tratando de
acréscimo de obras, embora devidamente autorizado pela CONTRATANTE, não poderá
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras
e serviços, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1°, da Lei
Federal n" 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais nOs8.883, de
8/6/94,9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27110/99.
7.2 Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força
maior ou de fatos de responsabilidade do município.
7.2.1 Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos
parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por
escrito, 10 (dez) dias antes de fmdar o prazo final e em ambos os casos com justificação
circrnstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização.
7.3 Só efetuados termos aditivos de acréscimos (art. 65, parágrafo 1°, da Lei Federal n"
8.666, de 21/6/93) antes da execução da etapa a que se referir, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos
acréscimos executados;

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO

8.1 O prazo para a execução dos serviços é o estabelecido na Cláusula Segunda deste
Contrato e o prazo para iniciar a execução da obra será até o quinto dia, ambos a contar da
data do recebimento da Ordem de Serviço.
8.1.2 A partir do recebimento da ordem de serviço serão definidos os períodos de execução de
cada parcela, conforme cronograma físico-financeiro.
8.2 A CONTRATADA deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, com a
execução do Contrato, no LIVRO DE OCORRÊNCIA fornecido pela CONTRATANTE.
8.3 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA. Todos os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às
especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
8.4 A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as
especificações e demais elementos técnicos relacionados no Edital e seus anexos sendo que
quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propost s por escrito e
aprovada pela CONTRATANTE.

~
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CLÁUSULA NONA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80,
seus parágrafos e incisos da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das
Leis Federais n'" 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, o 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de
27/10/99.
9.2 A inexecução e rescisão do Contrato processar-se-á considerando-se:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
b) O CONTRA TO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou
bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.
c) Constituem motivos para rescisão do Contrato:
c.l O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c.3 A lentidão no seu cumprimento, levando a administração a presumir a não conclusão da
obra, nos prazos estipulados;
c.4 O atraso injustificado no início da obra;
c.5 A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a administração;
c.6 A subcontratação parcial do seu objeto sem a prévia autorização da CONTRATANTE, a
associação do Contratado com outrem, a cessão, ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cessão ou incorporação;
c.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores;
c.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1°, do
artigo 67, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das Leis Federais
nOs8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95,9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27110/99;
c.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
c.l0 A dissolução da sociedade ou falência da CONTRATADA;
c.ll A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
c.12 O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a
insolvência da Contratada;
c.13 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
c.14 A não liberação, por parte da administração, da área, local ou objeto para execução de
obra, nos prazos contratuais;
c.15 A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, garantida a prévia defesa em
processo regular, poderá o MUNICÍPIO DE RlQUEZA, aplicar à contratada as seguintes
sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa administrativa;
c) Rescisão Contratual;
d) Suspens o temporária para licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE RlQ
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e) Declaração de inidoneidade.
10.2 A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas
contraiuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO DE RIQUEZA.
10.3 À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do
contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos
e, na sua reincidência, esse percentual será o disposto no item 10.5.
10.4 À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso injustificado limitada a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato;
10.5 À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público
contratante;
10.6 A penalidade de rescisão contratual será aplicada quando atingido o limite previsto no
item 1004, na hipótese do item 10.5, 10.7 e 10.8;
10.7 A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser
aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos
não resultem prejuízos ao MUNICíPIO DE RIQUEZA.
10.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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 o licitante ressarcir o MUNICÍPIO DE RIQUEZA pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.8.1 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas no edital e contrato.
b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação e do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
DA OBRA

11.1 A fiscalização dos serviços executados será de competência do Engenheiro Civil Sr.
Cristian Ternus, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os
termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas
executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para fiel
execução dos serviços contratados.
11.2 A fiscalização se efetivará no local da obra.
11.3 A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras
e será exercido no interesse exclusivo deste município e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
11.4 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou de
seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos integrantes
da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma.
11.5 Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos
provisoriamente pela fiscalização e pelo responsável pelo seu acompanhament ,que lavrará o
Termo de R cebimento Provisório.

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - se.
CNPJIMF: 95.988.309/0001-48

FonelFax (Oxx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br

mailto:licitacao@riqueza.sc.gov.br


Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Departamento de Licitações, Compras e Contratos

Página 7 de 7

11.6 A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, em
perfeitas condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo.
11.7 Decorrido 45 dias o Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das
anormalidades por ventura verificadas forem executadas e aceitas pela Comissão de Vistoria,
e comprovado o pagamento de contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de
execução da obra, será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".
11.8 Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

12.1 As despesas decorrentes da Taxa de Serviços Gerais e despesas com registro de plantas,
bem como despesas com cópias dos projetos necessárias para tal fim, ou destinadas à
construção, correrão por conta da firma CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

13.1 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, um engenheiro responsável
direto pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -VALOR DO CONTRATO

14.1 Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ 253.848,90 (duzentos e cinquenta e três mil
oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), incluindo-se nele frete, tributos e
demais custos e de acordo com o PROCESSO LICITATÓRlO N° 2642/2017, na modalidade
de TOMADA DE PREÇOS N° 07/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Onde este Contrato e o Edital de Tomada de Preços N° 07/2017 forem omissos,
prevalecerão as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com as alterações e
alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Mondaí/SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Município de Riqueza/SC, 29 de D

OMUELLER
ITO MUNICIPAL

Manna Araldi
Matr 1243-2

MUlli§Eio de RiQueza
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CONTRA TO DE OBRAS E SERVIÇOS N° 158/2017

j-ÍUBUCADO NO QUADRO

MURAL EM 2VJGJLl.,
N 60212012lJ.1~-'-"--":"-

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATOQUECELEBRAMO MUNICÍPIO
DE RIQUEZA E A EMPRESA GAlA
RODOVIASLTDA PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA USINADO À QUENTE
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS
IRREGULARES JÁ EXISTENTES,
DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
NA RUA DOS IMIGRANTES TRECHOS IV
E RUA SANTOS DUMONT TRECHO II,
COM ÁREA TOTAL DE 2.320,95 M2,
INCLUSIVE A PINTURA, MEIO FIO E AS
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ACORDO
COM PROJETOS, MEMORIAIS E
ORÇAMENTOS ANEXO AO EDITAL.

O MUNICíPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua João Mari, 55,
inscrito no CNPJ sob n.? 95.988.309/0001-48, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. RENALDO MUELLER, brasileiro, casado, agente político, inscrito CPF n"
526.329.119-15 e RG n? 1.658.176, residente e domiciliado na Avenida José Bressan, 2277,
Centro do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP 89.895-000, a seguir
denominado CONTRATANTE, e a Empresa GAlA RODOVIAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, sita à Rod. BR 282, Km 607, Município de Maravilha, Estado de Santa
Catarina, CEP 89.874-000, inscrita no CNPJIMF sob o n.? 03.257.777/0001-24 neste ato
representada pelo seu Procurador, Senhor Renato Adriano Seibt, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n.? 526.393.209-04, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n.? 8.666, de 21 de junho de
1993, consolidada, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada
de Preços n". 08/2017, pelos termos da proposta da Contratada, datada de 19 de Dezembro de
2017 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto do presente contrato a execução do projeto de Pavimentação
Asfáltica Usinado à Quente sobre calçamento em pedras irregulares já existentes,
drenagem pluvial e sinalização na Rua dos Imigrantes Trechos IV e Rua Santos Dumont
Trecho 11, com área total de 2.320,95 m', inclusive a pintura, meio fio e as placas de
sinalização de acordo com projetos, memoriais e orçamentos anexo ao edital. Todos os
materiais serão fornecidos pela empresa vencedora do edital.
1.2 A proposta da CONTRATADA datada de 19/1212017, fica fazendo parte integrante e
inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
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2.10 prazo para execução da obra será de 04 (quatro) mês corrido, contados do recebimento
da Ordem de Serviço, sendo fixo e improrrogável, salvo motivo de força maior previsto em
lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito a Secretaria 01 (um) dia após a ocorrência.
2.2 O prazo de vigência do presente contrato será 30 de Junho de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa decorrente do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CODIGO
Orgão Secretode Tran~, Obras e Serv. Munic~ais 08

Unidade Orçamento Departamento de Obras e ServoMunici~ais 01
Função Urbanismo 15

Subfunção Infraestrutura Urbana 451
Programa Obras e Serviços Municipais 09
Atividade Obras e EquiPamentos 1.013

Fonte Recursos Próprios 0100

II - CARACTERIZA ÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
4.4.90.51.99.00.00 - Outras Obras e Instalações

CLÁUSULA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1 Notificar expressamente, por meio de ofício ou comunicado, o Setor de Engenharia
do Município de Riqueza da data de início da obra, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato;
4.2 Apresentar a, Anotação de Responsabilidade Técnica em 03 (três) vias da obra ou
serviço de forma discriminada, ao Setor de Engenharia do Município de Riqueza antes
do início da obra, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10, item
10.3, deste contrato;
4.3 Notificar expressamente, por meio de ofício ou e-mail, o Setor de Engenharia do
Município de Riqueza o início e fim de cada etapa da Obra, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos
serviços que não possam ser auferidos;
4.4 A Contratada assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão-de-obra assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realização destes serviços, causados ao município ou a terceiros.
4.5 A Contratada não poderá sub empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazê-Ia parcialmente em até 25% do valor do Contrato, continuando a
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais,
sendo necessária a autorização prévia do Município.
4.6 A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e Normas de Segurança e
Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos
os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
4.7 A Contratada providenciará, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações
e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se
tomarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.
4.8 A Contratada providenciará, às suas custas, o fornecim to das placas (indicativa da obra
e de regis o histórico) conforme modelo fornecido por est Prefeitura bem como a aprovação
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pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o
caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigência que implique
modificações do projeto deve ser obtida autorização por escrito deste Município.
4.9 A Contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão
feitas por Técnicos deste Município ou por órgão público indicado para a finalidade
fornecendo as informações e demais elementos necessários.
4.10 A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra.
4.11 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
4.12 A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar, POR OCASIÃO DO
RECEBIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRA, os documentos abaixo identificados:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal comprovada através da Certidão
Negativa de Tributos Federais;
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da proponente.
d) Certificado de Regularidade do FGTS.
4.12.1 Na hipótese de não apresentação, o pagamento será sustado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES, DOS FATURAMENTOS E DOS
PAGAMENTOS

5.1 Para efeito da medição serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalização do Engenheiro Civil Sr. Cristian Ternus.
5.2 As medições serão elaboradas pelo Engenheiro Civil Sr. Cristian Ternus, por solicitação
através de ofício da Contratada com pelo menos cinco (05) dias úteis de antecedência ao
vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir
descritos:
a) A medição será na totalidade dos serviços executados no período de trinta dias corridos,
correspondentes a uma medição.
b) Após o recebimento do oficio solicitando a liberação da parcela, a fiscalização deste
Município procederá a vistoria na obra verificando a execução dos serviços previstos
executados, o fiscal encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio,
devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura da parcela.
c) Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por
escrito, à Contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.
d) A aprovação da medição se dará com o certifico do fiscal da obra no verso da fatura
devidamente assinado e datado.
e) O encaminhamento de documentação referente à obra será sempre através do fiscal da obra.
f) O Pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, no banco indicado pela
Licitante, após a execução. da obra e mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente
atestado pela Secretaria responsável pelo recebimento; o pagamento somente ocorrerá
mediante a liberação dos recursos pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES, através da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, para o município de Riqueza, decorrente de contrato de repasse
entre ambos, não acarretando qualquer espécie de acréscim 'nos valores contratados.
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5.3 A última parcela do Contrato só será pago mediante a apresentação dos documentos
exigidos no item 4.12.
5.4 Conforme descrito no item 4.3, a empresa vencedora deverá notificar expressamente,
por meio de ofício ou e-mail, o Setor de Engenharia do Município de Riqueza o início e
fim de cada etapa da Obra, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula
10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos serviços que não possam ser auferidos;

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1°.
Do Artigo 28, da Lei Federal n". 9.069 de 26/06/1995.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto
ou das especificações, será efetuada sem autorização da CONTRATANTE. Em se tratando de
acréscimo de obras, embora devidamente autorizado pela CONTRATANTE, não poderá
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras
e serviços, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1°, da Lei
Federal n" 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais nOs8.883, de
8/6/94,9.032, de 28/4/95,9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.
7.2 Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força
maior ou de fatos de responsabilidade do município.
7.2.1 Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes 1.0S prazos
pardais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por
escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação
circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização.
7.3 Só efetuados termos aditivos de acréscimos (art. 65, parágrafo 1°, da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93) antes da execução da etapa a que se referir, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na Cláusula 10, item 10.3 deste contrato e não pagamento dos
acréscimos executados;

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO

8.1 O prazo para a execução dos serviços é o estabelecido na Cláusula Segunda deste
Contrato e o prazo para iniciar a execução da obra será até o quinto dia, ambos a contar da
data do recebimento da Ordem de Serviço.
8.1.2 A partir do recebimento da ordem de serviço serão definidos os períodos de execução de
cada parcela, conforme cronograma físico-financeiro.
8.2 A CONTRATADA deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, com a
execução do Contrato, no LIVRO DE OCORRÊNCIA fornecido pela CONTRATANTE.
8.3 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA. Todos os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às
especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
8.4 A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as
especificações e demais elementos técnicos relacionados no Edital e seus anexos sendo que
quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se c starem de propostas por escrito e
aprovada pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA NONA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80,
seus parágrafos e incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das
Leis Federais nOs 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, o 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de
27/10/99.
9.2 A inexecução e rescisão do Contrato processar-se-á considerando-se:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
b) O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou
bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.
c) Constituem motivos para rescisão do Contrato:
c.l O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c.3 A lentidão no seu cumprimento, levando a administração a presumir a não ccnclusão da
obra, nos prazos estipulados;
c.4 O atraso injustificado no início da obra;
c.5 A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a administração;
c.6 A subcontratação parcial do seu objeto sem a prévia autorização da CONTRATANTE, a
associação do Contratado com outrem, a cessão, ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cessão ou incorporação;
c.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores;
c.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1°, do
artigo 67, da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das Leis Federais
nOs8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99;
c.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
c.10 A dissolução da sociedade ou falência da CONTRATADA;
c.II A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
c.12 O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a
insolvência da Contratada;
c.13 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
c.14 A não liberação, por parte da administração, da área, local ou objeto para execução de
obra, nos prazos contratuais;
c.15 A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, garantida a prévia defesa em
processo regular, poderá o MUNICÍPIO DE RIQUEZA, aplicar à contratada as seguintes
sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa administrativa;
c) Rescisão Contratual;
d) Suspensão temporária para licitar e contratar com o ICÍPIO DE RIQUEZA;

1\

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89. 95-000 - Riqueza- Se.
CNPJIMF: 95.988.309/0001-48

FonelFax (Oxx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br

mailto:licitacao@riqueza.sc.gov.br


Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Departamento de Licitações, Compras e Contratos

Página 6 de 7

e) Declaração de inidoneidade.
10.2 A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO DE RIQUEZA.
10.3 À CONTRATADA sujeitar-se-a à multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do
contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos
e, na sua reincidência, esse percentual será o disposto no item 10.5.
10.4 À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa moratória de 0,5% (cinco décimos pcr cento) do
valor do contrato por dia de atraso injustificado limitada a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato;
10.5 À CONTRATADA sujeitar-se-à à multa de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público
contratante;
10.6 A penalidade de rescisão contratual será aplicada quando atingido o limite previsto no
item 10.4, na hipótese do item 10.5, 10.7 e 10.8;
10.7 A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser
aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos
não resultem prejuízos aó MUNICÍPIO DE RIQUEZA.
10.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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 o licitante ressarcir o MUNICÍPIO DE RIQUEZA pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.8.1 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas no edital e contrato.
b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação e do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIME RIA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
DA OBRA
11.1 A fiscalização dos serviços executados será de competência do Engenheiro Civil Sr.
Cristian Ternus, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os
termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas
executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para fiel
execução dos serviços contratados.
11.2 A fiscalização se efetivará no local da obra.
11.3 A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras
e será exercido no interesse exclusivo deste município e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
11.4 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou de
seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos integrantes
da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma.
11.5 Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos
provisoriamente pela fiscalização e pelo responsável p 10 seu acompanhamento, que lavrará o
Termo \ Recebimento Provisório.
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11.6 A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, em
perfeitas condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo.
11.7 Decorrido 45 dias o Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das
anormalidades por ventura verificadas forem executadas e aceitas pela Comissão de Vistoria,
e comprovado o pagamento de contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de
execução da obra, será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".
11.8 Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

12.1 As despesas decorrentes da Taxa de Serviços Gerais e despesas com registro de plantas,
bem como despesas com cópias dos projetos necessárias para tal fim, ou destinadas à
construção, correrão por conta da firma CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

13.1 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, um engenheiro responsável
direto pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -VALOR DO CONTRATO

14.1 Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ 147.286,74 (Cento e quarenta e sete mil
duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), incluindo-se nele frete, tributos
e demais custos e de acordo com o PROCESSO LICITATÓRlO N° 2643/2017, na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 08/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Onde este Contrato e o Edital de Tomada de Preços N° 08/2017 forem omISSOS,
prevalecerão as disposições da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, com as alterações e
alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Mondaí/SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Martna Araldi
Matr 1243-2
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