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CoNTRATO N" 006/2020
PROCESSO LrCrTÂTORIO

N'

004/2019

TOMADÀ DE PREÇO N'001/2019

A Âssociaçào dos N{unicípios do Exuemo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, Estado de Santa
Catarina, pessoa jurídica de direito púbüco, sita na Rua Osvaldo Cnz, n" 167, nesta Cidade, inscnto
no CGC/IvÍF sob o n" 83.829.267 /0001 13, neste ato, representado pelo Presidente Sr'
ANTONIO PLINIO DE CÁSTRO SILVA doravante denominada CONTRÃTANTE e a
Empresa PRE-MOLDADOS ARTEIÁJE LTDd pessoa iurídica de diteito privado, com sede
NÂ Rodovia BR 163, KM 84, s/n, município de Guaraciaba, SC, CEP 89920-000, inscnta no CNPJ
sob o n" 81.382.301/0001 29, neste ato representado poÍ seu Íepresentante legal o Sr. Ivo Jorge
Borrolossi, a segriit denominada CONTRÂTADA, tem entre si justo e acordado o presente
Conuato de Ptestação de Serviço com Fomecimento de Material que se regerá pelas normas da Lei
n'. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores vlgentcs, do Edital de Licitaçào na
Ir{odaiidade de TOMADÂ DE PREÇO N" 001/2019' conforme quanudades e especi6caçôes
constantes no edital, quc passa a fazer patte integtante do presente conüato, bem como as seguintcs
avenças e pelas condiçôes que estipulam a seguir.
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i.1

Constitui o objeto deste conúato CONTRATAÇÃO Og EMPRESA ESPECIALIZADÂ
PARA E)GCUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ÂRMÂDO PRÉ-MOLDADO,
pARÂ EDTFTCÁçÃO Oe SEDE DA AMEOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

EXTREMO OESTE CATARINENSE, SENDO A 1' ETÂPA Dâ, OBRÂ E
COMPREENDENDO ESTRUTURÂS DE CONCR,ETO ARMADO E COBERTURÂ
DE ÂCORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORçAMENTOS, CRONOGRÂMA
FÍSICO-FINÂNCEIRO E PROJETOS PARTES INTEGRÂNTES DESTE CONTRÂTO
VINCUIÁDO AESTB PROCESSO LICITATÓRIO. ÂEDIFICÂÇÃO SERÁ SOBRE O
LOTE URBANO N' 85, COM ÁREÁ TOTAL DE 1.716,00M2, SITO NAS RUAS
SEGUNDO ÂNIBÂL BÂLBINOT E ANTONIO CÂNDIDO DÀ ROCHA, NO
LOTEAMENTO CELESTE, BAIRRO AGOSTINI, NO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SC, POSSUIRÀ DOIS PA\'IMENTOS, SOB PILOTIS,
EDIFICADA EM AL\TENARIA E VIDRO COM ESTRUTURÁ
PREDOMINANTEMENTE PRÉ-MOIDADÂ E ELEMENTOS MOLDÁDOS IN
LOCo, COM ÁR.EA TOTAI DE 746,64M2, e nos rermos da proposta ofertada pela
CONTR-ÀTADA e encartâda nos autos do PROCESSO LICITATORIO N'004/2019.
7,2.

Em relação aos prâzos conttatuais, tem-se:
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a) Prazo de execução do ob)eto cofltratado: 03 (três) meses, conforme Ctonogtama F-ísicoFinanceito;
b) Prazo de vipçência (duracão do contrato): 04

(quatro) meses.

CúUSULA SEGUNDA - DOS PRÁZOS

- Â ücitante vencedora fica desde já convocada paÍa comparecer na ASSOCIÂÇÁO

DOS
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SÂNTA CÂTÁRIANÂ - ÂMEOSC, sito na Rua
Osvaldo Cruz, n" 767 , Certo - São Miguel do Oeste/SC, no Depattamento jurídico, para
assinatura do contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da
Homologaçào do Resultado da Licitação, atendendo o disposto no § 3o Ão att. 64 da Lei n"
8.666/93. Caso contrário, estará sujeita à multa pecuniáda de iO%o (dez por cento) sobre o valoÍ
2.1

total da proposta.

Quando a aàj,tdrcatâna não assinar o contÍato no prazo e condições estabelecidas, é
facultado à Àdministração convocar outÍas pÍoponentes na otdem de classificação para fazê-lo com
igtal prazo e condiçôes da proposta vencedota, ou ainda revogar a ücitação, independentemente da
cominação preústa Íro ârt. 81 da Lei Federal n" 8.666/93 e item 4.1 deste edital.
2.1.1

-

Os serviços objeto desta Iicitação terào início após o recebimento, pela contratada, da
ORDEM DE SERVIÇO/ÂUTORIZÂÇÀO DE FORNECIMENTO que será emitida pela
2.2

-

AMEOSC contÍataÍrte.

O przzo de execução dos sen'iços será de 03 (meses) meses, conforme o Cronogtama
Físico - Financeiro, contados a partu da expedição da ordem de sen iço/autoização de
2.3

-

tbmecimento emitida pela AMEOSC.
na forma do § 1' do att. 57 da Lei n"
8.666/93, mediante interesse da Âdminisuação Púbüca ou a critério das partes contJatantes, desde
que devidamente jusdficado e solicitado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do prazo
2.3.1

- Referido prazo de execução podetá ser protrogado

contrarual de execução.
2.4 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da data da
abertura dos envelopes.
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-

Deverá ser apresentada pela ücitante vencedora a Ânotação de Responsabilidade Técnica
(ÂR! ou Registro de Responsabiüdade Técnica (RRT) de execução de obra, de pro)eto, fabricação
e montagem das estrututas metálicâs (recolhida sobre o valot do contrato e assinada pelo mesmo
profissional que forneceu os acervos técnicos)
3.1

\

Cabetí àhcitante vencedora cumpú e fazet cumprir a legislação em vigot, relativa à Segutança
e Medicina do Trabalho, obietivando a ptevenção de acidentes pessoais e/ou matetiais, além da
preservação da saúde de seus uabalhadores, inclusive em relação à mão de obra contratada de
tetceilos.
3.2

-

Cabeú, ainda, à licitante vencedora, treinar seus funcionários para a pútica de prevenção de
acidentes e fomecer os eqúpamentos de proteção individual necessários, bem como tornar
obrigatória e frscahzar sua utilização.
3.3

-

A Âssociação dos Municípios do ExtÍemo Oeste de Santa Catarina - ÂMEOSC se reserva o
direito de, sempÍe que jnlgar necessário, verificar por meio de agente técnico se as condições estão
sendo cumpridas pela licitante vencedota, devendo está gaÍanú livte acesso às dependências da
obra, além de apresenar toda a documentação rclativa à Segutança e Medicina do Ttabaiho.
3.4

-

do Extremo Oeste de Santa Catarna - ÁMEOSC manterá no
local da execução do contÍato üstas que deverào ser assinadas por todos os ttabalhadores
designados pela licitante vencedora, a qual será tecolhida diariamente pelo Gestor designado pela
ÂMEOSC parz frscalizar o cumprimento do contrato.
3.5

- Á Àssociaçâo dos Municípios

3.6 - Â lista a que se tefere o item anterior setá atestada pelo Gestor designado e arqúvada no
respecrivo ptocesso administrativo.
ücitante vencedora devetá apresentaÍ, antes do início da prestaçào dos serviços, os seguintes
documentos dos empregados, cujos nomes constem da lista mencionada no item anterior: Ficha do
Regstro do Empregado, Âtestado Médico de Saúde Operacional - ÂSO, Copia da Carteia
Profissional com o devido registro.
3.7

-Á

- Â licitante vencedora

deverá apresentat, antes do recebimento pelos serviços prestados, os
e INSS (GPS) de todos os empregados constantes da lista
anteriormente mencionadas que efetivamente tenham prestado o serviço objeto do contrato anexo
durante os meses a que se refere à tespectiva medição a ser efetuada.
3.8

holerites, guras de FGTS (GFIP/SEFIP)

À não âpÍesentação dos documentos mencionados nos itens anteriores ensejará a retenção do
pagameflto devido até que os mesmos sejam regulatmente apÍesentados, sem prejúzo das demais
sanções previstas no contrâto anexo e na Lei Fedetal n". 8666/93.
3.9

-

licitante vencedora omitit-se e não apresentar os respectivos documentos no prazo de
30 (rinta) dias depois de intimada pela ÂMEOSC ficará suieita à tescisão unilateral do contrato,
flos termos do art. 78, inciso I, cf c o an.79 da Lei Federal n" 8666/93, sem prejúzo das sanções
contraruais e legais pertinentes e da denúncia da situação ao órgào competente do Ministério do
Trabalho e Emprego para providências perdnentes.
3.9.1

-

Se a
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O prazo de vigência contratual será de 04 (quatro) meses, contados a pardt da data

da

assinatura do contrato, prorrogár-cis na forma da lei.

CLÁUSULA QUÂRTÀ

- DO VÂLOR DO CONTRATO

O valor do presente conúato será de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) com
base na planilha de quanúdade e pÍeços unitários da CONTR-{TÂDÂ.
4.1

-

Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiro poÍ pâÍte do Contratante,
a enúegâ dos serviços podeÍá viÍ a seÍ suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem
que isso reptesente quebra de contrato a ensejar rompimento de avença e ou justiFrcar pagâmento
de multa.
4.2

-

CLÁUSULAQUINTA.
5.1,

Dos Recursos Íinanceiros

5.1.1

-

Os ÍecuÍsos financeiros setão atendidos pelas dotaçôes do orçamento vigente da AMEOSC

crÁusul.A sExrÀ - DÀs coNDIçÕEs DÉ?AGÁMENTo
Os pagamentos seÍão efetuados no 25" (vigésimo quinto) dia do mês referente à data
do laudo de medição, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida pela contratada
com base nos serviços executados e aprovados pela Frscalizaçào, obedecidos às condições
estabelecidas no contrâto.
6.1

-

não se responsabiüza pelo atraso dos pagâmefltos Íros casos de não entrega do
objeto ota licitado e da respedva Nota Fiscal nos prazos estabelecidos.
6.1.1

- À AMEOSC

o númeto do processo licitatório, a
fornecimento,
o número da autorização
descriçào completa em conformidade com a autonzação àe
de fornecimento ao qual esta vinculada, os dados de CNPJ, endeteço, nome da contratada, númeto
da agência e conta bancária (em norne da pessoa iuddica) na qual será efetuado o depósito pam o
pagamento do objeto.
6.1.2

- A Nota Fiscal deverá ser preenchida identificando

6.1.3

-

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

e-

|) c-of l:lr para fins de arqüvamento, e a via impressa deverâ ser encaminhada
mail
pÀf a Secretaria Executiva da ÂMEOSC
cLÁusuLArsÉTrMÂ - DÂ DIREÇÃo'E FIsçêLIzAçÃo

Os serviços de que tJata o presente Edital setá ditigido pot profissional dâ empresa cootÍatâda,
com teg'isuo no CREÂ ou CÀU, pÍesente diariamente oa obra em, no mínimo, um nrmo de
trabalho, a ser definido entÍe âs Partes.
7.1

-

7.2

-

À ÂMEOSC exercerá

a

mais ampla fiscalização e supen isâo dos trabalhos referentes ao obieto

hcitado, sem prejúzo da responsabilidade da licitante contratada, designando pata tanto
representaÍrte devidamente ctedenciado, ao qual cabetá fiscalizar em todos os seus âspectos â
execução dos mencionados ttabalhos.

O representaote anotaÍá em registro próprio todas as ocorências relacionadas com a execuçào
do contrato, determinando o que for necessâno à rcgalanzação das falhas ou defeitos observados.
7.3

7

.4

-

-A

frscalszação terá acesso â todas as etapas e dependências refetentes às operaçôes de execuçào

do objeto ücitado, cabendo-lhe, ainda:

Àgrr e decidir sobeÍanâmente peÍante a emptesa conttatada acetca, da execução do obieto
ücitado, inclusive teieitando os trabalhos que estiverem em desacordo com os projetos básicos e
executivos e proposta vencedota, com as nofmas de especificações ou com a melhor técnica
consagtada pelo uso;
7.4.1

-

7.4.2 - Ordetar a imediata reúada do local de eqúpamento ou mateÍial reieitado, no prazo de
máximo de 48 (quarenta e oito horas), no caso destes estârem dificultando a realização dos trabalhos
referentes ao objeto licitado ou à fiscalizaçào f€tta;
7.4.3

-

Notificar, pot escrito,

a empÍesa conúatada e

comunicar seus superiores acerca de todâs

as

ocorrências especiFrcadas nos itens antetiores.

Â adiudicatária deverá manter, no local da obra, o diário de obta ou diário de ocorrência, com
todas as folhas devidamente rubricadas pelo seu tepreseotante e peh fiscalização, onde serão
7.5

-

registrados:
7.5.1
a)

-

Pela adjudicatária:

Âs condições ptejudiciais ao ândamento dos uabalhos;

b) Âs consulus à frscalização1'
c) Âs datas de conclusão das etapas no cÍoÍlogÍamâ aprovado;

d) Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
e) Números de empregados presentes;

Í) Outros fatos que, a critério do responsável devam set anotados.
7

.5.2

a)

-Pela frscahzzção:

Âtestação da veracidade dos apontamentos efetuados pela adiudicaúria;

b) Soluçôes às consultas formuladas ou ptoúdências solicitadas;
c)

Júzos ou restrições a tespeito do andamento da obra;

d) Ouros fatos que, a critétio do responsável, devam ser anotâdos.
é obrigada a petmiú a frscdização dos materiais, da execução das obras e
sewiços, além de facultar o acesso a todas as partes das obtas conÚatadas'
7.6

- À adiudicatária

É assegutado à FISCÁLIZAÇÃO o direito de ordenat a suspensão das obtas e serviços, sem
prejúzo das penalidades a que ficar suieita a adiudicatária e sem que está tenha direito a qualquet
indenização, no caso de não ser atendida, denro de 48 (quarenta e oito) horas, a coÍrtar da entega
da ordem de serviço correspondente, qualquet teclamação sobre defeito essencial em serviços
executados ou em material posto na obra.
7.7

-

A adjudicatária obdga-se a rcriat da obra, imediatamente, após o tecebimento da ordem de
serviço corespondente, qualquer empregado, tarefeiro, operádo ou subordinado seu que, a critétio
da FISCÀLIZÂÇÂO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mandver
atitude hostil parâ com os fiscais ou pÍepostos da ÂMEOSC'
7.8

-

7.9 - Às decisões e providências que ultrapassatem a competência da fiscalização por parte do
ÍepreseÍttânte deverão set soücitantes a seus superiores em tempo hábil pata a adoção das medidas
convenientes.

Â
8.1 - No caso de atraso iniustificado na execução do contÍato ou de sua inexecução parcial,
Âssociação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - ÂMEOSC, reserva-se o direito
o valor
de aplicar multa moratória de 2% (dois por ceoto) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobte
do conüato, além das demars sançôes preüstas no âÍt. 87 da Lei Fedetal n" 8666/93, quais sejam:
Advertência;

8.1.1

-

8.1.2

- Multa de 10% do valor total do contÍato em caso de rescisão unilateral, sem prejúzo da

apücação de multa prevista no item 4.1 do edital;

Oestel§antâ

ItI,

8.1.3

-

Suspensâo tempoÍária de participação em licitação e de conüatar com a Administtaçâo,
por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
8.

i .4 - Declaraçâo de inidoneidade de licitar e/ou contÍaraÍ com

Âdministração púbüca enquanto
perdurarem os modvos determinantes da punição ou até que seja promovida
à teabilitação perante
a ptópria autoridade que apücou a penalidade, que será concedida
sempre que o cont rtaáo ,es.".cir
a Âdmirustração pelos ptejúzos resultantes e depois de decorrido
o pr rá d,^sançào aplicada com
base no inciso anterior.
a

81'5 - A licitante vencedora, depois de cientificada pela Âssociaçào dos Municípios
do Extremo
oeste de Santa cata'ina - ÂMEosc, da imposição de qualquer penalidade, poderá
apresentar no
ptazo d,e 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decrsão. Â ÂssociaçâÁ
dos Municípios do
Exrremo oeste de santa Catarina - ÂMEosc se Íescrva o direito de julgar,
a seu inteiro júzo
e

critério, em igual prazo.
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9.1

- o coNTfu{TÂNTE

e

)il/II,

da Lei Fedeml
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- o pÍesenre conúato está üncurado

n" g666/9i.
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ao Edital, de acordo com o

Federal n" 8666/93, e a propostâ da conúarada.
10 2

.

reserva-se ao direito de rescindfu, a qualqucr tempo o presente
conüato,

conforme artigos 77 e 78, incisos I a XII

10.1

"

Áft. 55, inciso XI,

da Lei

- A obra deverá ser matriculada no INSS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinaruta

deste conüato. os comprovantes de pagamento referenre a ISS-FGTS-INSS
dà mês ânrefloÍ,
deverão ser apresentados para tecebimento da segunda mediçâo
em diânte.
10 3

-

10.4

-

Fica a

CoNTR{TADÂ tesponsável pela baixa

da

É vedado à ..NTRÂTÂDÂ caucionar ou ut,izar o presente conúâto, para quarquer

operaçâo Enanceira, sem préüa e expressa autonzaçào do
10 5

-

marícula referida no parágrafo anrerior.

CONTRÁTÁNTE.

Â ÂMEOSC efetuará a retençâo dos encargos preüdenciários conforme
legislação r.rgente.

PRIMEIRÀ -DO FORO
11.1

- Fica eleito e convencionado

entJe as partes o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina, para so lução de qualquet ütígio ou açôes
decorrent.. do pr.r..r,"
conúaro, ou ainda de sua execução;
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mais vias de igual '1',i:1"."ordes'
teor e fotma,

firmam opÍesenre juntamente
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,^..rr.rjfrri qr. prodrru os seus
furídicos e Iegais
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