
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
  
   
 

CONTRATO Nº 023/2021 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO E SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE URUPEMA E 
A EMPRESA CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME 
 
Aos 17/05/2021, a Prefeitura de Urupema - SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Arthur Pagani 
n281º, Urupema  - SC, inscrita no nº CNPJ 78.492.576/0001-00, neste ato legalmente representado pelo seu Prefeito Senhor 
EVANDRO FRIGO PEREIRA, daqui por diante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou MUNICÍPIO, e de 
outro lado, a empresa CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME, estabelecida na Rua Jorge Neves Vieira, S/N, São Luiz, 
na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina , inscrita no CNPJ nº 09.146.893/0001-52 Doravante denominada 
“CONTRATADA”, celebram este termo de Contrato, de conformidade com o TOMADA DE PREÇO Nº TP2/2021-PMU, 
regulada pela Lei Federal nº. 10.520/07 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e demais alterações, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO COM PAVER E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA EM ANEXO, NAS RUAS OLAVO PEREIRA MACHADO, 
ARTHUR PAGANI, ARLINDO PEREIRA DE SOUZA E A AVENIDA JUVELINO VIEIRA DE SOUZA NO 
PERÍMETRO URBANO.  
Parágrafo único.  Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de nº TP2/2021-PMU, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus 
termos, as condições expressas no Edital de Tomada de Preços nº 2/2021- PMU, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
2.2. A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de:  R$ 254.514,45 
(duzentos e cinquenta e quatro mil  quinhentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), assim distribuídos: 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 37241 - EXECUÇÃO  DE PAVIMENTAÇÃO  EM  
PAVER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
COM EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS DE 
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO, E OBRAS CORRENTES  EM  
VIAS URBANAS CONFORME 
PROJETOS,CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES 
DE  MEMORIAIS  DESCRITIVOS   

UN  1  
254.514,45 

 
254.514,45 

Total Geral 254.514,45 254.514,45 
 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O representante da CONTRATANTE especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
efetuará medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das 
obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. 
Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente fatura no Setor Financeiro da 
Prefeitura de Urupema - SC. 



 

 

 4.2. Os pagamentos serão mensais serão efetuados até 10 dias de cada mês, referente à medição previamente realizada pelo 
Fiscal da Obra.  
 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS 
 5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do(s) recurso(s) financeiro(s) conforme dotações do ano 
2021.  
 
CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  
6.1. Os preços serão reajustados após cada 12 (doze) meses contados a partir da data de apresentação das propostas, seguindo a 
Lei 8.666/1993, Lei 10.192/2011 e Decreto 1.054/1994. O presente contrato poderá ser reajustado após cada 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de apresentação das propostas, utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado 
(INCCM). Caso o índice estabelecido acima venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Para o reequilíbrio os valores ofertados 
na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente 
justificados e aprovados pelo contratante, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS  
7.1. O prazo máximo para a execução do Contrato e para a entrega do objeto da presente licitação é de 120 dias e será contado 
a partir da data da assinatura do contrato e entrega da autorização de serviços.  
7.2. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafos 1º e 2º da Lei nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
8.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei nº  
8.666/93, no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor do presente Contrato. 
8.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do objeto, e quando 
em dinheiro, atualizada monetariamente com periodicidade mensal, de acordo com índice correspondente à variação de 
rendimento da Caderneta de Poupança do 1º (primeiro) dia de cada mês, calculados proporcionalmente, quando for o caso, a 
contar da data do depósito até a data da devolução. 
 
CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA OBRA  
9.1. Executado o objeto contratual, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, 
em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste Contrato:  
10.1.1. Executar a obra e serviços objeto deste Contrato, de acordo com as disposições contidas no Edital de Tomada de 
Preços nº. 2/2021-PMU e seus anexos. 
10.1.2. Arcar com todas as despesas referentes a custos com materiais e mão de obra, ferramental e equipamentos necessários 
aos serviços. 
10.1.3. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, a qualquer título, 
com relação à execução do objeto deste Contrato.  
10.1.4. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao Município de Urupema 
e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si, seus empregados e prepostos.  
10.1.5. Cumprir todos os prazos estabelecidos neste Contrato e demais peças que o integram.  
10.1.6. Seguir as melhores normas aprovadas e/ou recomendadas, no que concerne a materiais e mão de obra, especialmente as 
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
10.1.7 Apresentar ao CONTRATANTE, quando do início dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da 
obra contratada, sob pena de suspensão do início da obra, penas contratuais e rescisórias. 
 10.1.8 A CONTRATADA, para a execução do Contrato será permitida a subcontratação parcial da obra, mediante prévia 
consulta e autorização expressa da Administração.  
10.1.9. Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, toda e qualquer anormalidade com os serviços, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da ocorrência. 
10.1.10. Manter o efetivo de equipamentos e pessoal técnico operacional na obra contratada, o suficiente para o cumprimento 
regular do contrato, em especial os quantitativos apresentados na documentação exigida pelo Edital de Tomada de Preços nº 
2/2021-PMU, sob pena de punição ou até rescisão contratual.  



 

 

10.1.10.1. Caso a Contratada não estiver cumprindo com qualquer das etapas mensais da obra, conforme cronograma ajustado, 
poderá o CONTRATANTE, sem qualquer ônus, exigir o acréscimo de pessoal operacional e/ou equipamentos adequados à 
retomada do prazo em atraso, providência esta, que deverá ser tomada em até 03 (três) dias úteis, contados da data da 
comunicação expressa, sob pena de multa, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual.  
10.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do faturamento, que 
impliquem em aumento das despesas ou perdas.  
10.1.12. Responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços prestados por terceiros, não cabendo ao Contratante, qualquer 
obrigação sobre os pagamentos devidos pela Contratada a terceiros.  
10.1.13. Fornecer , quando solicitado pela Contratante, a Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, o 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e provas de quitação com as Fazendas Públicas, Federal, Estadual e Municipal, 
sob pena de sustação de quaisquer créditos, até a efetiva comprovação da inexistência de débitos. 
 10.1.14. A manutenção, durante a vigência contratual, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase 
licitatória, em compatibilidade com as obrigações assumidas.  
10.1.15. Permitir a mais ampla e completa fiscalização por parte da CONTRATANTE. 
 10.1.16. Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais, 
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa.  
10.1.17 Não negociar sobre qualquer pretexto o contrato em Bancos, Factoring e outras instituições financeiras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, dentre outras inerentes ou decorrentes deste Contrato:  
11.1.1. Fornecer à CONTRATADA, todos os dados e elementos necessários à perfeita execução dos serviços.  
11.1.2. Liquidar os documentos de cobrança conforme disposto na Cláusula Quarta deste Contrato.  
11.1.3. Dar apreciação e aprovação, caso proceda, dos relatórios de execução da obra, objeto deste Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO  
12.1. A fiscalização dos serviços contratados será exercida pelo CONTRATANTE, através de preposto devidamente 
credenciado.  
12.2 O CONTRATANTE verificará o cumprimento das especificações, podendo rejeitá-las no todo ou em partes, quando 
estas não obedecerem ou atenderem ao especificado.  
12.3. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de conclusão da obra, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE neste sentido.  
12.4. A fiscalização terá poderes, entre outros, de notificar a CONTRATADA, sobre as irregularidades ou falhas que 
porventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, inclusive no que se refere a situação de 
pessoal, podendo exigir a correção que julgar necessária para atender as condições deste Contrato, sem aumento das despesas 
para o CONTRATANTE.  
12.5. A ausência de comunicação por parte do Contratante, referente às irregularidades ou falhas, não exime a Contratada das 
responsabilidades determinadas no Contrato e seus anexos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL  
13.1. Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa 
moratória de valor equivalente a 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da etapa em atraso, por dia útil excedente ao 
respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da etapa em atraso.  
13.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% 
sobre o valor total do Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  
14.1. O presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.  
14.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, 
da Lei nº. 8.666/93.  
 
 
 
 
 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 15.1. O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de direito privado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
16.1. A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA,  será feita através de protocolo. 
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - CASOS OMISSOS  
17.1. Os casos e situações omissas serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº  8.666/93 e demais 
alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO  
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Joaquim, SC, para dirimir as  dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E 
por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 0 2 (duas) 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Prefeitura de Urupema - SC em: 17 de maio de 2021. 
 
 
 
 
EVANDRO FRIGO PEREIRA                                                         CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME 
PREFEITO DE URUPEMA - SC                    EMPRESA CONTRATADA 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
_____________________________________________        _____________________________________________ 
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