
 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O 

AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Martins, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ sob o n. 95.993.093/0001-09. com endereço na Rua Porto Alegre, 47, Centro, 

Coronel Martins/SC, neste ato representado por seu Prefeito Sr. MOACIR BRESOLIN, brasileiro, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE:  

 

CONTRATADO: ROBERTO RODRIGUES DE MELO MEI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

nº 39.373.489/0001-82, situada à Rua Domingos Fardo, 668, Xanxerê/SC, neste ato representado 

pelo Sr. ROBERTO RODRIGUES DE MELO, CPF n. 076.733.609-77, doravante designado. 

CONTRATADO. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e 

Processo Licitatório nº 012/2021, TOMADA DE PREÇO nº 001/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO 

1.1 – O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA 

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS 

1.2. Para todos os efeitos legais, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com 

todos os seus anexos, os documentos: 

a) Normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Processo licitatório nº 12/2021 

c) Proposta da contratada; 

d) Normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –DOS PRAZOS 

2.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado na sua totalidade em até 02 meses, 

contados da data da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por interesse público, 

devidamente justificado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inobservância do prazo estipulado neste contrato, sem justo motivo, 

ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 



 

 

2.2. Após autorizado o inicio, a proponente vencedora terá o prazo de 24 horas para recebe-la e 72 

horas para iniciar os serviços sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento de 

contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA–DO PREÇO 

3.1. O preço total ajustado para a execução do objeto constante da cláusula primeira será de R$ 

79.000,00 (setenta e nove mil reais).  

3.2. O Município reserva-se no direito de efetuar o pagamento, tão somente da quantidade de 

serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização desta Municipalidade. Em caso de 

Glosas, o Município, realizará o pagamento proporcional, relativamente a quantidade serviços 

executados. 

 

CLÁUSULA QUARTA –DAS MEDIÇÕES, FORMAS DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

4.1. O pagamento será efetuado nos termos do edital e da seguinte forma: 

4.2. Os pagamentos somente serão efetivados mediante emissão de Boletim de Medição expedido 

por  profissional do contratante; 

4.3. Com base no Boletim de Medição a contratada encaminhará ao contratante, a nota fiscal/fatura 

que deverá ser emitida em nome da Contratante, devendo constar CNPJ, o número da licitação, e da 

ordem de serviço e/ou contrato e deve estar anexada cópia do respectivo Boletim de Medição. 

4.4. O pagamento será efetuado através de depósito bancário contra a instituição bancária indicada 

pelo Contratado. 

4.5. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do 

correspondente Laudo de Medição. 

4.6. No caso de os serviços não estarem de acordo com as especificações técnicas e demais 

exigências fixadas neste contrato, o contratante fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em 

sua integralidade até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas. 

4.7. Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer 

natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 

4.8. Os pagamentos somente serão liberados mediante verificação da regularidade do prestador de 

serviços, ora proponente vencedor, perante os órgãos fazendários; bem como apresentação dos 

documentos comprobatórios do recolhimento do INSS, FGTS, ISS e demais tributos exigidos 

pela legislação pertinente em vigor, das respectivas competências.  

4.9. Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, valores na fonte referente à 

contribuição previdenciária em razão da cessão de mão-de-obra, conforme legislação vigente; 

4.10. No fim da execução, apresentar CND (Certidão Negativa de Débito), emitida pelo INSS, sob 

pena de sofrer os efeitos previstos na cláusula oitava; 



 

 

4.11. Será admitido reajuste ou atualização de valores, na ocorrência de fato que justifique a 

aplicação da alínea “d”, do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada; 

4.12. O contrato ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 50% (cinquenta por cento) do 

valor inicial atualizado, cfm. art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

4.13. Nos termos do art. 65, § 2o , inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 

limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes; 

4.14. Na hipótese do contrato sofrer prorrogação, e sua vigência ultrapasse o período de um ano, o 

valor do contrato poderá sofrer atualização monetária, pela variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) 

meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA –DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá 

subcontratar os serviços relativos ao seu objeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA –DA EXECUÇÃO 

6.1. Os serviços deverão ser executados, obedecendo rigorosamente às especificações 

determinadas no Projeto, como também de acordo com o prazo do Cronograma físico financeiro e 

demais anexos ao Processo Licitatório nº 12/2021, Edital de Tomada de Preços nº 01/2021. Caso 

esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa 

estabelecida na cláusula oitava deste contrato. 

6.2. O Contratante, acompanhará e fiscalizará a execução do objeto do presente Contrato. 

6.3. Ao nível de acompanhamento serão realizadas reuniões periódicas, na medida, que as 

necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem. 

6.4. Qualquer comunicação entre as partes relativa ao presente contrato será formalizada por escrito 

em 02 (duas) vias. 

6.5. A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade 

por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer 

responsabilidades aqui assumidas. 

6.5.1 As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA –DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, o não 

cumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos 



 

 

legais pertinentes implicará a aplicação, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 

da Lei nº 8.666/1993, das seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente: 

7.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 

tenha a Licitante vencedora concorrido diretamente; 

7.1.2. No caso de atraso injustificado por parte do contratado para o início da obra, a partir do 

primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) o dia, 

sobre o valor contratado, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante; 

7.1.3. No caso de atraso injustificado na execução do cronograma físico-financeiro superior a 

trinta dias, multa de mora de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela não executada; 

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, na hipótese de inexecução total ou 

parcial do contrato, dentro do prazo previsto no item 3.1; 

7.1.5. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, quando a contratada prestar informações 

inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

7.1.6. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora 

desatender as determinações emanadas do Município de Coronel Martins/SC; 

7.1.7. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Coronel Martins, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por 

culpa da licitante vencedora; 

7.1.8. Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Coronel Martins, pelo prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses, no caso do cometimento de infrações tipificadas no artigo 88 da Lei nº 

8666/1993, quando a participação da licitante vencedora for de menor gravidade; 

7.1.9. Declaração de Inidoneidade, no caso do cometimento de infrações tipificadas no artigo 88 da 

Lei nº 8666/93, quando a participação da licitante vencedora for de maior gravidade; 

7.2. As multas aplicadas serão cobradas administrativa ou judicialmente; 

7.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 

consequentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Coronel Martins. 

7.4. Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO: 

8.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste. 

Contrato, por parte da licitante Contratada, assegurará ao Município de Coronel Martins o direito de 

rescindir este Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via 

postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem 

prejuízo do disposto na Clausula Oitava deste contrato. 



 

 

8.2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto 

no Art. 78, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada: 

8.3. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração do Município de Coronel Martins, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) o atraso injustificado a juízo da Administração; 

b) execução dos serviços fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato; 

c) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores; 

d) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, 

do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

e) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

f) a dissolução da empresa; 

g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Administração, prejudique a execução deste Contrato; 

h) razões de autoridade da esfera administrativa interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima a que está subordinado o licitante vencedor e 

exaradas no processo administrativo a que se refere este certame. 

i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do Contrato. 

8.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo da Licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

8.5. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

8.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA NONA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

9.1. As despesas decorrentes da presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no 

orçamento de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O presente contrato tem sua vigência até 23 de janeiro de 2022, podendo ser prorrogado por 

interesse da administração pública. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA–DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. A CONTRATADA responsabiliza-se a: 



 

 

11.1. Após recebida a ordem de serviço, iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

sob pena das sanções previstas na cláusula oitava deste contrato; 

11.2. Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará. 

11.3. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução dos serviços 

contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada. 

11.4. Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, 

fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por 

qualquer motivo; 

11.4.1. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação; 

11.4.2. Fornecer, a seus empregados uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI´s) e 

coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

11.4.3. Fornecer, em momento anterior ao início, os seguintes documentos: 

-PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

- PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho para fins de Aposentadoria 

Especial. 

11.7. Facilitar todas as atividades de fiscalização pelo município que serão feitas por técnicos desta 

Municipalidade aos locais onde serão realizados os serviços, fornecendo as informações e demais 

elementos necessários, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas; 

11.8. Assumir integralmente, a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de 

seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 

vínculo empregatício com o município, bem como as decorrentes da execução. 

11.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 

rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo; 

11.9.1. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 

previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu 

a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999; 

11.10. São também obrigações da empresa contratada, visando a execução dos serviços objeto 

deste Contrato: 

11.10.1. Executar os serviços, sob o REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, obedecendo fielmente aos projetos, plantas, memoriais descritivos planilhas e 

especificações (anexos); 



 

 

11.10.2. No caso de divergência entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas, 

prevalecerão estas últimas, e, em caso de dúvida entre as especificações e demais documentos, 

prevalecerão as do Projeto; 

11.10.3. Na execução dos serviços a contratada deverá observar os requisitos básicos de qualidade, 

utilidade, resistência e segurança, determinados nas normas técnicas elaboradas pela ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT; 

11.10.4. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Projeto Executivo Padrão FNDE (plantas, memoriais descritivos, caderno 

de especificações técnicas e planilhas orçamentárias); 

11.10.5. Corrigir e/ou refazer os serviços e/ou substituir os materiais não aprovados pela fiscalização 

do Município, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

11.10.6. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas 

ou equipamentos julgados pela Fiscalização do município como inadequados à execução dos 

serviços. 

11.10.7. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante 

vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 

aplicação. 

11.10.8. Providenciar, às suas custas, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços 

executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam 

entregues em perfeitas condições; 

11.10.9. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, pagamento de 

seguros, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 

previdenciária; 

11.10.10. Cumprir fielmente os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando 

sob sua inteira responsabilidade; 

11.10.11. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o 

espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

11.10.12. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho 

ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. 

11.10.13. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 

caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

11.10.14. Fornecer as “ARTs” complementares, quando for o caso; 

11.10.17. Atender às determinações que lhe forem feitas, no sentido de realizar na obra, objeto do 

presente contrato, e nas respectivas instalações, os reparos e consertos necessários devido a vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 



 

 

11.10.18. Responder pela solidez e segurança dos serviços, conforme previsto no artigo 618 do 

Código Civil (“... o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 

cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo); 

11.10.20. Responsabilidade Civil e Criminal: Responsabilizar-se civil e criminalmente sobre fatos e 

atos cometidos por seus funcionários, bem como, aqueles que ocorrerem aos mesmos na execução 

dos serviços no período contratual, isentando o Município de qualquer responsabilidade, seja ela 

solidária ou subsidiária; 

11.10.21. A responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços, dos materiais e ambiental é 

integral da CONTRATADA, bem como as responsabilidades/obrigações especificadas no Edital; 

11.10.22. Apresentar, ao término da execução do contrato, o PPP – Perfil Profissiográfico 

Previdenciário, atinente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, ora contratada; 

11.12. A contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e 

consequentemente responde civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que na execução 

dele venha direta ou indiretamente a provocar ou causar a contratante ou a terceiros; 

11.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao município ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

11.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do município e de terceiros, causados 

por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

11.15. A contratada é responsável pela análise e estudos de todos os documentos fornecidos pelo 

contratante para a execução dos serviços não se admitindo em nenhuma hipótese, a alegação de 

ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos; 

11.16. A proponente vencedora deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, a nominata dos 

profissionais que irão prestar os serviços à mesma, bem como certificado de regularidade dos 

mesmos junto ao Conselho profissional competente. Os profissionais relacionados é que deverão 

prestar os serviços. Qualquer alteração de profissionais somente poderá ser feita com anuência do 

Município. A não observação deste requisito será considerada falta grave, passível de aplicação das 

penalidades da clausula oitava; 

11.17. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas; 

11.18. Relatar oportunamente à CONTRATADA ocorrências que possam acarretar dificuldades no 

desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros; 

11.19. Atender as chamadas da CONTRATANTE, no intuito de se fazer presente no local ou em 

reuniões em outros locais para dirimir dúvidas referentes ao objeto do Contrato, sempre que 

solicitado pela CONTRATENTE; 

11.20. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência que venha ou possa 

comprometer o regulara andamento; 



 

 

11.21. Fornecer todo o equipamento necessário à execução dos serviços; 

11.21.1. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

11.22 – O município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

11.23 -Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

11.23.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pelo município. 

11.23.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo município. 

11.23.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 

realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida na Cláusula 

Oitava deste contrato. 

11.24. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório 

11.25. Responsabilizar-se por todas as exigências estabelecidas pela CELESC para a ligação da 

energia após a conclusão dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1 - O Contratante, compromete-se a: 

12.1 - Emitir a ordem de serviço; 

12.1.1 - Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução 

dos serviços. 

12.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

12.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e 

preços pactuados. 

12.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na Cláusula Quinta. 

12.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 

12.1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento 

definitivo, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo 

Município, nos termos da Lei n. 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I. 

12.1.7 - Outras obrigações definidas nas Cláusulas deste Contrato. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. O objeto do presente Contrato será recebido provisoriamente, pelo engenheiro responsável pelo 

seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pelo Contratante, mediante Termo 

Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da data de 

comunicação escrita de seu término; 

13.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra os serviços ficarão 

sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas; 

13.3. Esgotado o prazo previsto no item anterior, e uma vez restando comprovada a adequação do 

objeto aos termos contratuais, as obras serão recebidas definitivamente, por servidor ou comissão 

designada pelo Contratante, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO COMPETENTE 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato. E por 

estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (Três) vias de igual teor e forma. 

 

Coronel Martins, 23 de novembro de 2021. 

 

Moacir Bresolin 

Prefeito Municipal 

 

 

ROBERTO RODRIGUES DE MELO MEI 

ROBERTO RODRIGUES DE MELO, CPF n. 

Contratado 

 

Testemunhas: 

  

1 - Thaina Santetti 

 

2 - Gabriel Roberto Pozzer  

 

 

 

 


