
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 CONTRATO NÚMERO 000/2019

O MUNICÍPIO DE CANELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número
88.585.518/0001-85, de ora em diante denominado CONTRATANTE, com sede à Rua Dona Carlinda,
455, prédio da Prefeitura Municipal,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr.  Constantino
Orsolin, brasileiro, casado, CIC número xxx.xxx.xxx-xx, CI número xxxxxxxxxx, residente e domiciliado
nesta  Cidade,  à  Rua  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Centro,  e,  de  outro  lado  a  empresa  xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, CNPJ número xxxxxxxxxxxxxxxx, de ora em diante denominada CONTRATADA com sede à
Rua xxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo Sr. xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxx
xxxxxx, CPF número xxxxxxxxxxxxxxx, CI número xxxxxxxxxxxx, por este instrumento e na melhor forma
de  direito,  tendo  em vista  o  expediente  número  2019/10371  que  versa  sobre  a  Licitação  Pública,
Modalidade Pregão Presencial 59/2019, que é parte integrante deste,   e cujo resultado encontra-se
devidamente  homologado  pela  autoridade  competente,  e  em conformidade  com o  disposto  na  Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,  celebram o presente CONTRATO, nos
termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a aquisição e serviços destinados à instalação de piso modular
a ser empregado em áreas dos pátios escolares, nas praças de brinquedos e quadras esportivas.
O objeto deverá atender o Memorial Descrito, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),  da seguinte forma:

2.1.1  –  R$  xxx,xx  (xxxxxxxxxxxxxx)  valor  do  metro  quadrado  pela  aquisição  e  instalação  de
xxxxxxxxxxxxxxxx.

2.2 – O pagamento será efetuado após 20 (vinte) dias da apresentação da planilha de medição, com a
apresentação  da Nota Fiscal,  constando necessariamente  a  assinatura  de Fiscalizador,   de acordo
Decreto Municipal nº8.241/2019.

2.3 – O pagamento ficará condicionado à apresentação pelo Fiscalizador do Contrato, de relatório de
medição do período/m2 correspondente a Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E OBRIGAÇÕES

3 – Prazos e Condições de Recebimento dos Serviços:

3.1  –  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  acordo  com  cronograma  de  execução,  conforme
necessidade do município. 

3.2 – A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte, materiais e serviços
necessários para a execução do objeto contratado, eventual hospedagem e alimentação  até o local dos
respectivos serviços, sem ônus algum para o município;

3.3 –  O presente Contrato vigorará a contar da data de sua assinatura até o término dos serviços,
estimados em xxx dias.
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3.4  -  Todos os  serviços serão apontados e acompanhados pelos fiscalizadores  de  cada Secretaria
solicitante.

3.5 -  As ferramentas manuais e máquinas para execução dos serviços são de inteira responsabilidade
do CONTRATADO.  Sendo a contratada a responsável  pelo transporte, equipamentos e destinação final
dos resíduos.

3.6 - Os materiais, ferramentas, veículos, fretes, EPI, encargos sociais e todas as despesas necessárias
para a realização dos serviços, serão de total responsabilidade da licitante vencedora.

3.7 - Para que sejam efetuados os serviços correspondentes, deverá haver determinação do Secretário
da pasta requerente, onde conste a delimitação da área a ser realizado os serviços e do horário.

3.8 – Fornecer, orientar e fiscalizar a utilização de uniformes, crachás e os equipamentos de proteção
individual – EPI’s necessários à prestação dos serviços contratados, por parte dos seus colaboradores,
conforme as exigências legais dos programas de saúde e segurança do trabalho e de prevenção de
riscos ambientais.

3.9 – Ressarcir ao Contratante quaisquer prejuízos causados pelos seus colaboradores ao patrimônio
público,  à  Administração  e/ou  a  terceiros,  quando  da  execução  dos  serviços  contratados,
independentemente de dolo ou culpa de quem lhe der causa. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES

4.1 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes
penalidades, garantido o direito de ampla defesa:

4.1.1 – Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência;

4.1.2 – Suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de 1 (um) ano, na hipótese
de reiterado descumprimento das obrigações contratuais;

4.1.3 – Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto ao CONTRATANTE, na hipótese de
recusar-se à prestação dos serviços contratados;

4.1.4 – No caso de imposição de multa, será de 10% sobre os serviços contratados,  o respectivo valor
poderá ser descontado do crédito da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

5.1 – O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar unilateralmente o presente contrato, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

6.1  –  Para  todos  os  efeitos  legais  e  contratuais,  não  há  nenhum  vínculo  empregatício  entre  o
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA ou de empresas ou terceiros por esta utilizados
para a execução dos serviços ora contratados.

6.2 – A CONTRATADA reconhece que é responsável por todas as obrigações, despesas e encargos
trabalhistas, securitários, previdenciários, e outros quaisquer, passados, presentes ou futuros, na forma
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da Legislação em vigor, relativos a seus representantes, prepostos, empregados e terceiros utilizados na
execução  dos  serviços  objeto  deste  CONTRATO,  responsabilizando-se  por  todos  os  danos
e/ouprejuízos que tais profissionais venham a causar à CONTRATANTE, inclusive judiciais, nos termos
do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e na forma
do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº8.883, de 8 de
junho de 1994, sendo que poderá haver cumulação destas com a multa prevista neste Contrato, se for o
caso.
7.2  –  Na  hipótese  de  rescisão  prevista  nos  incisos  I  a  VIII,  do  artigo  78,  a  CONTRATADA será
penalizada em 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

 CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 – As despesas decorrentes desse Contrato será suportada pela dotação orçamentária especificada
abaixo:
05 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
1001 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura
Demais serviços de Terceiros 
Dotação – 
Recurso  –
( Registro de Preços,  cada Secretaria indicará sua Dotação ). 

Parágrafo  Único  –  O  Município  reserva-se  o  direito  de  alterar  as  dotações,  a  qualquer  tempo,  se
necessário for. 

CLÁUSULA NONA – DA TOLERÂNCIA

9.1 – A abstenção, por qualquer das partes, do exercício de direitos ou faculdades assegurados nesse
contrato e/ou a tolerância com o atraso no cumprimento de qualquer obrigação, não implicará novação,
nem poderá ser invocada como precedente para a repetição do fato tolerado, permanecendo íntegros e
inalterados respectivos direitos e faculdades.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO IMPACTO FINANCEIRO

10.1  –  Na  forma  do  artigo  16  da  Lei  Complementar  n.  101/00,  combinado  com  a  Lei  Municipal
n°4.142/2018  (LDO  2019),  é  declarada  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  e  Desenvolvimento
Econômico,  a disponibilidade de recursos financeiros para o cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 –  Na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a
CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços, objeto do presente contrato através do servidor do
quadro técnico, a Arqº Ronald Elson Grosse Rodrigues como fiscalizador Técnico, Daniel Feliciano
Feijó como Gestor  do Contrato  e  Mirele  Galle  Drechesler  como fiscalizadora  Administrativa,  que
relacionarão em registro próprio todas as ocorrências pertinentes à sua execução, conforme determina o
art. 13 do Decreto Municipal n.º 8.241/2019, de 17 de janeiro de 2019.  

Parágrafo Único – A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar o Fiscalizador, a qualquer tempo,
devendo oficiar à CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1  –  A  CONTRATADA  compromete-se  a  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na
Lei Federal n.º 8.666/93 de 21.06.1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

13.1 –  Eventuais litígios decorrentes da execução desse contrato serão dirimidos perante o Foro da
Comarca de Canela.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo firmadas.

Canela, 00 de xxxxxxxx de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

                                                       
                                                                                 Procuradoria-Geral do Município

TESTEMUNHAS:

                                          
Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Gilberto Tegner
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Arq.º Ronald Elson Grosse Rodrigues
Fiscal Técnico

Mirele Galle Drechesler
Fiscal Administrativo

Daniel Feliciano Feijó
Gestor do Contrato


	CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
	Procuradoria-Geral do Município


