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CoNTRATO N" 006/2020

pRocEsso r-IcItetónto N' 004/2019

TOMÂDÂ DE PREçO N" 001/2019

.\.\ssociaçào dos NÍunicípios do ]lxtrcmo Oeste de Santa Catarina -;\NÍEOSC, Estado de Santa

Catarina, pessoa jurídica de direito público, sita na Rua Osvaldo Cruz, n' 167, nesta Cidade, rnscnto

no CGC/N{F sob o n" 53.829.261 /0001-13, neste ato, representado pelo Ptesidente Sr.

ÂNTONIO PLINIO DE CASTRO SILVÂ doravante denominada CONTRATANTE e a

limpresa PRE-MOLDADOS ÂRTELAJE LTDd pessoa jurídica de direito privado, com sedc

N,\ Rodovia BR 163, KM 84, s/n, município de Guaraciaba, SC, CEP tt9920-000, inscita no CNPJ

sob o n" 81.382.301/0001-29, ncste ato rcpresentado por scu rePresentante legal o Sr. Ivo Jorge
Bortolossi, a seguir denominada CONTRÀTÂDÀ tem entÍe si iusto e acordado o presente

(lontrato de Prestaçào de Sen'iço com Fornecimento de ltÍaterial quc se rcgerá pelas normas da Lei

n". 8.666 de 21 de junho de 1993 e altcraçôes posteriores vigcntcs, do Edital de l,icitaçào na

i\Íodalidade de TOMÂDA DE PREÇO N" 001/2019' conformc quanddades e especificações

constantes no edital, que passa a fazer parte intcgrante do presentc contrato, bem como as seguintcs

avençâs c pelas condiçôes quc csupulam a seguir.

cLÁusuLA PRTMEIRA - Do oBJETo E VIGÊNCIA Do coNTRATo

1.1 - Consutui o objeto destc conrrâto CONTRÂTAÇÃO OB EMPRESÂ ESPECIALIZADÂ
PARÂ EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ÂRMADO PRE-MOLDÂDO,
pARÀ EDrFrcÀçÃo oe SEDE DA AMEOSC - ASSOCIÂÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
EXTREMO OESTE CATÂRINENSE, SENDO A 1' ETAPA DA OBRÂ E
COMPREENDENDO ESTRUTURÂS DE CONCRETO ÂRMADO E COBERTURÂ
DE ACORDO COM MEMORIÀL DESCRITM, ORçAMENTOS, CRONOGRÁMA
FÍSICO-FINÂNCEIRO E PROJETOS PARTES INTEGRÂNTES N.E.STE CONTRATO
YINCUT-ADO À ESTE PROCESSO LICITATORIO. A EDIFICAÇAO SERÀ SOBRE O
LOTE URBANO N" 85, COM ÁREÂ TOTAL DE 1.716,00M" SITO NÂS RUAS

SEGUNDO ANIBAL BALBINOT E ANTONIO CÁNDIDO DA ROCHA' NO
LOTEAMENTO CELESTE, BAIRRO ÀGOSTINI, NO MUNICÍPIO DE SÃO

MIGUEL DO OESTE - SC, POSSUIRÁ DOIS PAVIMENTOS, SOB PILOTIS,
EDIFICÂDA EM ALVENÂRIA E VIDRO COM ESTRUTURÀ
PREDOMINANTEMENTE PR,E-MOLDADA E ELEMENTOS MOLDADOS IN
LOCO, COM ÁREA TOTAL DB 746,64l,{2.- e nos termos -da proposta ofertada pcla
(l()N'fR-{T.\D-\ e encartâda nos autos do PROCESSO LICITATORIO N" 004/2019.

7.2.8m relação aos prazos contratuais, tem-se:
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a) Prazo de execução do objeto conúatâdo: 03 (três) meses, conforme Cronograma Fisico

Financeirol

b) Prazo de vigência (duração do conttato): 04 (quatro) meses

CIr\USUIá SEGUNDÀ - DOS PRÀZOS

2.1 - À licitante vencedora fica desde já convocada parâ comparecer na ÁssoclÀÇÁo Dos
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SÁNTÁ CÀTÂRIÀNÁ - ÀMEOSC, sito na Rua

osvaldo cruz, n" 167, cenuo - Sào Miguel do oeste/sc, no Departamento iurídico, para

âssioatura do contÍato, Íro pÍ zo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ^ cont^r da pubücação da

Homologaçâo do Resultado da Licitação, atendendo o disposto no § 3" do art. 64 da Lei n"

8.666/93. Caso conuário, estará sujeita à multa pecuniária de 10% (dez pot cento) sobre o valor

total da proposta.

2.1.1 - Quando a adjudicatária nào assinat o contÍato no pÍazo e condições estabelecidas, é

facultado à ÀdministÍação convocâr ouúâs pÍoponentes Íra ordem de classificação p an fazê-lo com

igual prazo e condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a ücitação, independentemente da

cominação prevista no aÍt. 81 da Lei Federal f 8'666/93 e item 4.1 deste edital'

2.2 - Os serviços obieto desta ücitaçâo terão início após o recebimento, pela conttatada, da

ORDEM DE SERVIÇO/ÀUTORIZAÇÀO Op FORNECIMENTO que será emitida pela

ÀMEOSC contÍatante.

2.3 - o prazo de execução dos sen'iços será de 03 (meses) meses, confotme o cronograma

Físico - Financeiro, contâdos a partit da expedição da ordem de sen'iço/autorizaçào de

fornecimento emitida pela ÁMEOSC.

2.3.1 - Referido prazo de execuçào poderá ser prorrogado na forma do § 1" do aÍt. 57 dâ Lei n"

8.666 / 93, mediante interesse da Administração Púbüca ou a critério das partes contratafltes, desde

que der.idamente justificado e soücitado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do prazo

contratual de execuçào.

2.4 - O prazo de validade das propostas nào poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da data da

aberruÍa dos envelopes.

clÁusulA TERCETRÂ - DA ExEcuçÃo E FIScALIzAçÃo Do oBIETo

3.1 - Deverá ser apresenrada pela licitante vencedora a Ànotaçào de Responsabilidade Técnica

(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução de obra, de proieto, fabricaçâo
pelo mesmoe montagem das estruturas metálicas (recolhida sobre o valor do cônúato e assinada

profissional que fomeceu os âcervos técnicos)
.1"
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3.2 - Caberâ àlicttaÍrte vencedora cumprir e fazer cumprir a legislaçâo em vigor, telativa à Segurança

e NÍedicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou matedais, além da

preservação da saúde de seus ttabalhadores, inclusive em relação à mão de obra contratada de

terceiros.

3.3 - Caberâ, ainda, à licitante vencedota, üeinar seus funcionários pan a ptâtica de ptevenção de

acidentes e fomecer os eqúpamentos de proteçào individual necessários, bem como tornar

obrigatória e frscalizar sua utilizaçào.

3.4 - A Àssociação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - ÀMEOSC se reserva o

direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio de agente técnico se as condições estào

sendo cumpridas pela licitante vencedota, devendo esú garantir livre acesso às dependências da

obra, além de apresentat toda a documentação relativa à Segurança e Nledicina do Trabalho.

3.5 - A Àssociaçào dos Municípios do ExtÍemo Oeste de Santa Catarina - ÀMEOSC manterá no

local da execução do cofltrato üstas que deverâo ser assinadas por todos os trabalhadorcs

designados pela ücitante vencedora, a qual setá recolhida diariamente pelo Gestor designado pela

ÀN{EOSC para frscalizar o cumprimento do contrato.

3.ó - À lista a que se refere o item anterior será atestada pelo Gestor designado e atqüvada no

respectivo processo admirustrarivo.

3.7 - À ücitante vencedora deverá apÍesenrar, antes do inicio da prcstaçào dos sen'iços, os seguintes

documentos dos empregados, cujos nomes constem da lista mencionada no item antetior: Ficha do

Registro do Empregado, Atestado Médico de saúde operacional - .dso, cópia da Carteira

Profissional com o devido registro.

3.g - À ücitante vencedora devetá apresentar, afltes do recebimento pelos sewiços prestados, os

holerites, guias de FGTS (GFIP/SEFIP) e INSS (GPS) de todos os empregados constantes da lista

anteriormente mencionadas que efedvamente tenham prestado o serviço obieto do contrato ânexo

durante os meses a que se refere à respectiva mediçâo a ser efetuada'

3.9 - À não apresentaçâo dos documentos mencionados nos itens antedores enseiará a retençâo do

pagâmento dàvido até que os mesmos sejam regularmente aPresentados, sem preiúzo das demais

sanções previstas no contÍato anexo e na l,ei Federal n".8666/93'

3.9.1 - Se a licitante vencedora omitir-se e não apresentar os respectivos documentos no prazo de

30 (urnta) dias depois de intimada pela ÂMEOSC 6cará suieita à tescisào unilateral do contrato,

nos reffnos do art. 78, inciso I, cfc o zrn.79 da Lei Federal n" 8666/93, sem pteiuízo das sançõcs

conrÍatuâis e legais pertinentes e da denúncia da situação ao órgào comPetente do Ministério do

'I'rabalho e limprego para proüdências perunentes
NY
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6.1.1 - À ÀMEOSC não se responsabiJiza pelo atÍaso dos pagamentos nos casos de nào entrega do

obieto ora ücitado e da respetiva Nota Fiscal Íros pÍazos estabelecidos'

6.1.2 - A Nota Fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, a

descrição completa em confotmidade com a auto ização de fornecimento, o número da autorização

de fomecimento ao qual esta únculada, os dados de CNPJ, endereço, nome da contratada, número

da agência e conta bancáriâ (em nome da pessoa iurídica) na qual será efetuado o depósito para o

pâgâmento do obieto.

6.1.3 - No caso de Nota Fiscal Elerônica §F-e), o arqúvo XML deverá ser encaminhado no e-

mail rrnrt,r,sc(il llrcosc.or,i.t.br para fins de arquivamento, e a via impressa deverá ser encaminhada

para a Secretaria Executiva da ÀMEOSC.

CIáUSULÀ SÉTIMA - DA DIREçÃO E FISCÀLIZAÇÃO

Dp N
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3.10 - O prazo de r-igência contratual será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da

assinarura do contrato, prorrogár'eis na forma da lci.

CLÁUSULÀ QUARTÀ - DO VALOR DO CONTRÂTO

.l.l - O galor do presentc conrrâro será de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) com

base na planilha dc <luantidadc c Prccos unitários da C()NTR.\'l -\D-\.

.1.2 - Na cr.cntual hipótesc de problcmas orçamcntários e ou financeiro por pârtc do Contratante,

a cnrregâ dos seniços podcrá vir â sef suspensâ até a dcvida adr:c1uaçào, ou mcsmo cancelada, sem

quc isso rcpresentc quebra de contÍato a cnsciar rompimento dc avença e ou iustiltcar pagamcnto

dc multa.

CLÁUSUI-À QUINTA - DOS RECURSOS FINÂNCEIROS

5.1. Dos Recursos financeiros

5. 1 .1 - Os fecuÍs()s Frnancciros se rào atendidos pelas d<>taçôes do orçamento vigentc da ll\tl';()sc

cl-Áusul-a sExTÂ - DÂs CONDIçÕES DE PAGÂMENTO

(r.1 - Os pagamentos serão efetuados no 25" (vigésimo quinto) dia do mês referente à data

do laudo de medição, mediantc a aprcscntaçzio da Nota liiscal/Faura, emitida pela conrÍ2tad,r

com base nos sen'icos cxecutados c aprovados pcla Írscahzaçào, obedccidos às condições

cstabelccidas no contÍat().

I
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7.1 - Os serviços de que trata o ptesente Edital será dirigido por ptofissional da empresa contratada,

com regisuo no CREÀ ou CÀU, pÍesente diariamente na obra em, flo mínimo, um rumo de

uabalho, a ser definido entÍe as partes.

7.2 - À ÂMEOSC exercerá a mais ampla fiscalização e supervisão dos trabalhos referentes ao obieto

licitado, sem prejúzo da responsabiüdade da licitante contratada, designando paÍa tanto

representante deüdamente credenciado, ao qual cabetá fiscalizat em todos os seus aspectos a

execução dos mencionados trabalhos.

7.3 - O representante anotaÍá em regisfo próprio todas as ocorrências telacionadas com a execuçào

do contrato, detetminando o que for necessáào à rcgolanzaçâo das falhas ou defeitos observados.

7.4 - À fiscalização terá acesso a todas as etapas e dependências teferentes às operaçôes de execuçào

do objeto ücitado, cabendo-lhe, ainda:

7.4.1 - Ágir e decidL sobeÍanamente perante â empÍesa contratada acerca da execuçâo do obieto

licitado, inclusive rejeitando os uabalhos que estivetem em desacordo com os proietos básicos e

executivos e proposta vencedora, com âs flofmas de especificações ou com a melhor técnica

consagtada pelo uso;

7 .4.2 - Ordenx a imediata reúada do local de eqúpamento ou material reieitado, no prazo de

máximo de 48 (quarenta e oito horas), no caso destes estatem üficultando a realização dos trabalhos

referentes ao obieto licitado ou à fiscalizaçào feita;

7.4.3 - Notificat, por escrito, a empresâ contratada e comunicat seus superiotes acerca de todas as

ocorrências especificadas nos itens anteriores.

7.5 - À adjudicatária deverá manter, no local da obra, o diário de obra ou diário de ocorrência, com

todas âs folhas deüdamente rubricadas pelo seu representante e pela fiscaüzaçâo, onde setão

registrados:

7.5.1 - Pela adiudicatátia:

a) Às condições preiudiciais ao andamento dos uabalhos;

b) Às consultas à fi5çeliz2çi6;

c) Às datas de conclusão das etapas no cronogÍâmâ aprovado;

d) Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

e) Números de emptegados presentes;

L
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Í) Outros fatos que, a critério do rcsponsável, devam ser anotados

7.5.2-P frscaliza

a) Àtestação da vetacidade dos apontamentos efetuados pela adiudicaúria;

b) Soluções às consultas formuladas ou providências solicitadas;

c) Júzos ou restriçôes a tespeito do andamento da obra;

d) Ouuos fatos que, a critério do responsável, devam set anotados.

7.6 - Â adjudicatária é obrigada a permiú a fiscalizaçào dos materiais, da execuçào das obras e

serviços, além de facultar o acesso a todas as partes das obras contratadas'

7.7 - íj assegurado à FISCÂLIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e scn'iços, sem

prejúzo das penalida<Jes a que ficat suieita a adiudicatária e sem que está tenha direito a qualquer

indenizaçâo, no caso de flâo ser atendida, denUo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da enUega

da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamaçào sobre defeito essencial em sen'iços

executados ou em matedal posto na obra.

7.8 - Â adjudicatária obriga-se a retirar da obra, imediatamente, após o recebimcnto da otdem de

seniço correspondente, qualquet emptegado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que' a critério

da FISCALI2ÂÇÃO, venha a demonsúat conduta nociva, incapacidade técnica, ou mandver

atitude hostil parâ com os fiscais ou prepostos da ÀNÍEOSC'

7.9 - Às decisôes e providências que ultrapassarem a competência da Êrscal-ização por pafte do

representânte deverão ser soücitantes a seus superiores em tempo hábiJ para a adoçào das mcdidas

convenientes.

CIÁUSULA OITÀVÀ. DÀS MULTAS E PENALTDADES

g.1 - No caso de arraso injustificado na execuçâo do conrato ou de sua inexecuçào parcial, À

;\ssociaçào dos N{unicípios do Exúemo Oeste de Santa Catarina - ÀNÍEOSC, tesen'a-se o direito

de apücar multa -o.u,ó.iu de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor

do conrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n" 8666/93, quais seiam:

8.1.1 - Advertência;

8.1.2 - Multa de 10% do valor total do contrato em caso de tescisão unilatetal, sem preiúzo da

apücaçào de multa prerista no item 4.1 do edital;

L,Y"
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contÍâto, ou ainda de sua execução;

)tr
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8.1.3 - Suspensão temporária de participaçâo em ücitação e de contratar com a ÀdminisUaçào, por

prazo não superior a 05 (cinco) anos;

8.1.4 - Declaraçào de inidoneidade de licitar e/ou contrâtâr com a Administtação Púbüca enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabütaçào perante

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que o contratado ressarcir

a Adminisuaçào pelos pre)uízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no inciso aÍrterior.

8.1.5 - -\ licitante vencedora, depois de cientiEcada pela Àssociaçào dos N{unicípios do Extremo

Oeste de Santa Catarina - ÀÀ{EOSC, da imposição de qualquer penaüdade, podcrá aprcscntar n<r

prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisào. A Àssociaçâo dos NÍunicípios do

Exgemo Oeste de Santa Catarina - ÀN{EOSC se reserva o düeito de iulgar, a seu inteiro iúzo e

critério, em igual prazo.

CIÁUSULA N.oNA,: DA RESCISÃO ÂDMINISTRATTVA

9.1 - O CONTR-A,TÀNTE resenra-se ao direito de rescindir, a qualquer temPo o Presente cofltrâto,

conforme artigos 77 e 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal n" 8666/93'

crÁusulA DÉcrMA - DAs DIsPosIçÕEs GEnArs

10.1 - o preseflre conüato está vinculado ao Editat, de acordo com o Art. 55, inciso XI, da Lei

Federal n' 8666/93, e a proposta da contratada.

10.2 - À obra deverá ser marriculada no INSS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a âssinatura

deste contlato. Os comprovantes de pagamento referente a ISS-FGTS-INSS do môs anterior'

deverão ser apresentados para recebimento da segunda medição em diante'

10.3 - Fica a CONTRÂTÀDÀ responsável pela baixa da matrícula refenda no paúgrafo anterior.

10.4 - E vedado à CONTRÀTADÀ caucionar ou utiüzat o PreseÍrte coÍrtÍâto, para qualquer

operação Íinanceira, sem prévia e exPressa 
^utoàaação 

do CONTR-{TÀN'I'E'

10.5 - À,,\MEOSC efetuará a tetençào dos encargos previdenciários conforme legislaçào vigentc.

clÁusul.Â DÉcuvre rnnmlRÂ - Do FoRo

11.1 - Fica cleito e convencionado entre as Pârtes o Foro da Comarca de São l\{iguel do Oeste,

Estado de Santa Catadna, para solução de qualquer ütígio ou açôes decorrentes do presentc



11.2 - E, por estâÍem assim justos e acotdes, fumam o presente iuntameflte com duas testemunhas,

em 04 ou mais vias de igual teor e fotma, sem rasuras, para que produza os seus jurídicos e legais

efeitos

São NÍiguel do Oeste - SC, 29 de janeito de 2020.

CO TÀDÁ
NIO PLINIO DE CÀSTRO SILVÀ

ÂMEOSC

TESTE,N{UNHÀS:

CPF: 5/334 / /r(-srt

TVoJORGE BORTLOSSI
RepÍesentante Pré Moldados Àrtelaje Ltda

o
J

a,"Ptso') a

CPF: Q\ I alfi.BÔ'7o

§mnCanttNa

' i t -lr', '. ri\ll \ .'\
ÁssxxçÁo oo§ rlru§,cip,ô§
e§ âxín§À4ô oe§x §§

ffie.
i

Àt\.rEosc - AssoclAÇÃo Dos Muxtciplos oo nxrREMo onsrc DE SANTA CATARINA
Rua Padre Aurélio Canzi, o" ló28, Centro I CEP E9.900-000 | São Miguel do Oeste/Santa Catarinâ

Teleibne (49) 362 t 0795 I e-mail ameosc@ameosc.org-br I site www.ameosc.org.br
cNPJ 83.829.26710001-13


