
CoNTRÂTO N" 013/2019
PROCESSO LICITATORIO N' 002/2019
DISPENSA DE LICITAçÃO NO OO1/2019

Á Associação dos Municípios do Exuemo Oeste de Santa Catarina - ÀN{EOSC, pessoa iutídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 83.829.267 /0001-13, com sede à Rua Padte

Àurélio Canzi, 1628, no Município de Sào Miguel do Oeste (SC) neste âto representado por scu

Presidente Wilson Trevisan, doravante denomrnada CONTR-\TANTE, e, de ouüo, â emprcsa

Ópeta Cot strutota e Engenharia, razào social DF Engenhatia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n"
30.485.875/0001-91, estabelecida na Rua Ltnesto Zanc\tn, rf 299, apattamento 04, Baitto

J ardim Peperi, município de São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, neste âto teptesentada

pelo Engenheiro Civil Femando Henrique Ferd, Registro no CREÂ/SC n" 1'54460-3,

doravante denominado CONTfu\TÂDO, no uso de suas atribüções legais, pactuam o

pÍcseflte tetmo, cuia celebtaçào foi attorizaàa de acotdo com o Ptocesso de Licitaçào no

OO2/201.9, instauado sob a modaLidade Dispensa de Licitação n" 001/2019 de 14 de maio dc

2019.

Âs partes acima idenúficadas pactuam o pfesente contÍato, regido pela Lei Federal rt" 8.666/93,
e suas diversas altetações legais, em especial baseados no attigo 24, Inciso I, tanto quanto pelas

cláusulas e condições do Processo Licitatório n" 002/2019, Dispensa de Licitação n" 001/2019,
que passa a fazet patte i.ntegtante do presente conúâto, bem como as seguintes âvenças:

cLiusulÀ PRIME1RÁ - DO OBI§TO

O objeto do presente contÍato consiste Íla contÍâtâçào de ptoietos básicos e executivos -
projeto arquitetônico, pteventivo de incêndio, esttutural, hidráulico, sanitário, drenagem,

elétrico, lógica e comunicação - denuo das normas da ÂBNT, devidamente aprovados iunto
aos órgàos competentes que permitam â con[ataçào da execução das obtas de instalação na

nova sede da ÂMEOSC, com átea de 900,00 m2, a set executada sobte o Lote Urbano n" 85,

sito na Rua Segundo Àníbal Balbinot, Loteamento Celeste, no município de São N{iguel do

Oeste, SC.

O ptazo de vigência será dâ dâtâ de sua assinatut^ 
^tê 

o dia 15 de setembro de 201'9.

O conüato poderá ser aditado ou ptorrogado de acotdo com a conveniência da associação,

observados os dispositivos daLni8.666/93 e ouüas legislaçôes pertinentes.

CLÁUSULA

Fica contratado o valor de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais), entendido este

como pÍeço justo e suficiente p^t^ 
^ 

total execução do ptesente objeto.

CIÁUSUI,A QUÁRTA. DO

,@
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O preço estabelecido será irteajustável dutante a'l'igência do conüato e deverá incluir todos e

quaisquet ônus, quer seia tributário, fiscal ou uabalhista, seguros, impostos e taxas, úânsporte,
frete e quaisquer encargos necessários à execuçào do ob)eto do contrato.

Âs despesas provenientes da presente contrataçào seÍão custeadas com recursos próprios da
Âssociação dos N{unicípios do Exremo Oeste de Santa Catarina - ÂMEOSC.

O pagamento será efetuado até o terceiro dia útil após a integtal prestaçào dos scn'iços,
mediante o depósito em conta bancâna a ser informada pela CONTR-ÀTÂDÂ.

À CONTR-{TADÂ deverá prestar os serviços conüatâdos pelo valor ajustado neste contÍato,
sendo proibida a cobtança de <lualquet outta despesa que venha a interFerir no valor ücitado e

aprovado.

Â nào enuega do objeto conforme estabelecido nos itens acima, ense)ará a revogação do
contJato e a aplicaçâo das sanções legais ptevistas, depois de proporcionada a ampla defesa.

À CONTR-\TÀDÀ comprometer-se-á integtalmente pela qualidade e eficiência dos sen-iços
contratados.

Constituem obrigaçôes da CON'IR {TÂNTE/AN{EOSC:
a) Efetuar o pagamento no teíno e modo ajustado;

b) Dar à CONT,--Ê\TI\DÀ as condiçôes necessárias à regulat execuçào do Conrato;

c) Àrcar com custos de plotagem (impressões e encadeamentos);

d) Ârcar com as tâxas de alvará e habite-se junto a Ptefeitura de Sào Miguel do Oeste e

Corpotação do Corpo de Bombekos;

e) Àrcat com custos junto as concessionárias de enctgia elétrica e água, inclusive com eventual
ampliação e mclhorias de tede caso scjam necessárias;

f) Rescindir o conúato, unilateralmente, nos casos
Iegislações pertinentcs;

ciEcados na Lei 8.666/93 e outras

Cr-AUSULA QUTNTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINÂNCETROS

CLAUSULA SEXTA - DÀS CONDIçÔES DE PÀGÂMENTO

CLAUSULÀ SETTMA- DA PRESTÂçÃO DOS S§RVrÇOS

crÁusur-a oTTAYA - DAs oBRTGAÇÔES
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g) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto deste contrato por meio de seus

fePfesentantes;

i) r\plicar sançôes motivadas pela inexecução total ou parcial do conúato;

j) Rejeitar, no todo ou em pârte, o objeto enúegue em desacordo com o Contrato;

8.2. Constituem obrigaçôes da C()N'l'R\TÂDA:

a) Fornecer o obieto deste contÍâto de acordo com as especificaçôes e condições estipuladas,
permitindo o acompanhamento dos servidores responsáveis pela fiscalização do conüato, com
os segúntes desdobramentos:

- Requerimento e obtenção de certidão de viabiüdade de construçào junto a Prefeitua
Municipal;

- Requerimento e obtençào de certidões de viabilidade de fomecimento de energia
elétrica e água junto as empresas concessionárias;

- Realização de estudo preliminar contendo proposta gáÊca inicial, visando a plástica e a
funcionalidade da edificaçào, bem como condicionamentos legais do empreendimento;

- Elabotaçào de ptojeto legal contendo aptesentaçào suscinta do projeto deEnitivo, com
o mínimo de desenhos reptesentativos simpliÊcados, pata lão somente obtet aptovaçào do
ptojeto junto aos podetes púbücos competentes @ombeiros, Prefeituta e Celesc);

- Elabotação de projeto de execução completo com representa çào grâfrca em escala
adequada com plantas baixas, cottes e vistas necessários à completa compreensào dos serviços
â setem executados e materiais empregados na obra bem como todos os detalhes construdvos
necessários, memodais oÍçamentos e projetos complementares;

- Entrega das seguintes peças técnicâs: Projetos Àrquitetônico, Pteventivo de Incêndio,
Estrurual, Hidráuüco, Sanitário, Dtenagem, Elétrica, Lógica e Comunicação, acompanhados
dos respecúvos memoriais e orçâmentos, todos devidamente acompanhados de ,\RT ou RRT
qútadas;

b) Fornecer a CONTR-\TÂNTE sempte que solicitado quaisquer informaçôes e/ou
esclatecimento sobre o fomecimento do obieto.

c) ..\ (,ONTR-\TÂDÀ é responsável direta pela prestação dos sewiços e consequentemente
tesponde, cird e criminalmente, por todos os danos e prejúzos que, na execuçào dele venha
diteta ou indiÍetamente, â provocâÍ ou câusâr para a CONTR,\Tr\NI'E ou para terceiros.

d) O ptesente conüato nào scrá de nenhuma forma fundamento para a constituiçào de r.ínculo
trabalhista com empregados, funcionários, pÍeposros ou terceiros que a CONTRÀTÀDÀ
colocat pata o fotnecimento do obieto licitado.
e) Nào subconratat, ceder ou uansferir, total ou te, o objeto do ptesente conüâto.

h) Notificar, por escrito, a CONTfu\TÂDÁ sobre a ocorência de eventuais imperfeiçôes no
curso da execução do conüato, para que sejam tomadas ptovidências em face de quaisquer
ireguladdades;
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f) Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa, inclusive, despesa de nàruteza previdenciária,
fisca1, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qual<1uct espécie e

origem, pertinentes a execuçào do objeto do presente contrato.

g) -{ CONTP-\TÂDÂ compromete-se a mantet, duante toda a execuçào do conttato, em
compatibilidade com as obrigaçôes pot eia assumidas, as condiçôes de habilitaçào e qualifrcaçào

eúgidas no processo de contratação, nos teÍÍnos do artigo 55, inciso XIII, da Lei n." 8.666/93.

Â inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua tescisão com âs consequências

contÍâtuâis ptevistas em Lei, de acordo com o ârt. 58, inciso II da lei Fedetal no 8.666 de 21 de
junho de 1993.

Se a CONTRÂTÀDA descumprir as condições deste contrato iicatá sujeito às penaLidades

estabelecidas na lri Fedetal n" 8.666/93 e alterações posteriores.

De acordo com o estabelecido no 
^Ít.77, 

d^ Lei n" 8.666/93, a inexecuçào total ou parcial do
conüato enseja sua rescisão, constituindo motivo pata o seu cancelamento, nos teffnos
pteüstos no aft. 78 e seus incisos.

Nos termos do artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste conüato, â

,\MEOSC poderá aplicar à CONTR \TÂDÀ as seguintes penalidades:

a) Âdvertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobte o valor da ptoposta

O presente cofltÍato tem como fiscal Âirton Fontana, Sectetátio Executivo da ÂMEOSC,
cabendolhe a obrigaçào de solicitar, conferit, teceber e controlar o objeto destc conüâto.

A frscalizaçào de que rata esta cláusula não exclü, nem reduz a responsabilidade da

CONTR \TÀDÁ, inclusive perante terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta,
nào implica cortesponsabilidade da CONTR.\TÂNTE (Àrt. 70 da lri 8.666/93, e suas

altemções posteriotes).

K

CLAUSULA NONA - DÂ TNEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÔES OO
CONTRÂTO

CLÀUSULA DECIMA - DAS PENÂLIDADES

cLÀusuLA DECIMA PRTMETRÂ - DA FTSCALTZÀÇÃO DO CONTRÂTO

CLÁUSUI-A DECIMÂ SEGTJNDÀ - DO FORO
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Fica eleito o foro da Comarca de Sào Miguel do Oeste, SC, pata dirimir possíveis dúvidas, após

se esgotârem todas as tentativas de composição amigável e/ou litígios peninentes ao objeto do
presente contfato.

E, por estarem assim justos e acotdes, firmam o ptesente, em (02) duas vias de igual teor e

forma, pata que ptoduza os seus jurídicos e legais efeitos.

Sào Miguel do Oeste/SC, 17 de maio de 2079.

WILSON TREVISAN
(-onúatântc

OPE UTORÂ E ENHENIIARIA
(lontra

Testemunhas:

DIEGO RIGO CANEI
cPF 088.297.949-37

MAYTE INDIANARABONORÂ
cPF 082.898.399-28

erilNcre rrscer Do coNTRÂTo

Declato que na condiçào de Sectetário Executir.o da ÀNÍE,OSC atuarei como Fiscal do

PTCsente conúâto, estando ciente de seus temos e incumbido de gerir o cumprimento deste

utivo AN{EOSC
1l

ccret

PARECERJURIDICO

Àpós análise do conteúdo do procedimento licitatório acima mencionado, verificou-se que este

cumpre os tequisitos exigidos pela ki Feàera|8.666/93 e suas alterações posteriores, opinando
1SSlm, pela assina tuta do ote

í)\j\1.(
scflte confrat()

§r;c"-li
I]DIN,\ GR-\SIEL\rRE^p.1"*"-**,oAB/SC 21.448
Âssessora Jurídica ÂMEOSC
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