
 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS Nº 68 /2021 
Termo de contrato que, entre si celebram: 
 

A Prefeitura Municipal de Calmon, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

situada na Rua Miguel Dzumann, 315 Município de Calmon, Santa Catarina, neste 

ato representada por seu Prefeito, o Sr. HELIO MARCELO OLENKA, brasileiro, 

prefeito municipal, inscrito no CPF sob n.º 792.664.019-00, residente e domiciliado 

na cidade de Calmon/SC  a seguir denominada Contratante, e a empresa JUST 

IN TIME ENGENHARIA LTDA  , Pessoa Jurídica de Direito Privado, situada na  

na Rua José Clementino Bettega, 120 nº 135, bloco blue no Bairro Capão Raso  

na cidade de Curitiba Estado  do Paraná , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

33.624.673/0001-71 neste ato representada por seu diretor(a), Sr.  Marcel 

Alcântara Ramos brasileiro, inscrito no CPF sob  nº 043.209.399-05 e RG nº 

9231885-0., a seguir denominada Contratada, acordam e ajustam firmar o 

presente contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do Procedimento de Licitação 

modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2021, pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Contratação de empresa para  Execução, pelo sistema de empreitada global 
(material e mão-de-obra), de pavimentação com pedras irregulares, 
conforme planilha, projetos e memoriais descritivos anexos ao Edital e em 
cumprimento ao Contrato de Financiamento junto ao BADESC – Processo 
nº 2021086400, conforme memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro, constantes nos anexos e esclarecimentos 
realizados durante o processo licitatório e a proposta da contratada deste 
Edital Modalidade de Tomada de Preços n.º 03/2021 
 PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às 
condições expressas no Edital modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 03/2021 
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma indireta, em regime de 

empreitada Global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
 



 

 Pela efetiva execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a 
CONTRATADA, o valor total de R$ 2.769.595,09 (dois milhões setecentos e 
sessenta e nove e quinhentos e noventa e cinco reais e nove centavos). 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias 
para a sua execução, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários e demais 
tributos que venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após boletim de medição, 

mediante apresentação de nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o 

número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada 

pela Secretaria Municipal de Obras e departamento  técnico  competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação 

Orçamentária:  

  

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo máximo para a execução total e entrega do objeto do presente Contrato 
é de 360 (trezentos e sessenta dia ) corridos e será contado a partir da data da 
ordem de serviço do presente Instrumento. 

 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos acima estabelecidos poderão ser 
prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DA OBRA 
Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e 
segurança da obra, durante o prazo de 12 meses. 
 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato, nas 
condições avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma 
e prazo convencionados. 
 



 

   
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a 

Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratado as sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o 

valor total do Contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO – A inadimplência do CONTRATADO, com referencia  

aos  encargos  estabelecidos  neste  contrato, não  transfere  a  Administração 

Publica  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  poderá  onerar o  objeto  

do  contrato ou  restringir  a  regularização  e  o  uso  das  obras  e  edificações, 

inclusive  perante  o Registro de  Imóveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra infração a quaisquer das 
cláusulas deste contrato e/ou quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e 
seguintes da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77, da 
Lei n.º 8.666/93. 

PARAGRAFO SEGUNDO – As obras  que  ficarem  paralisadas por  falta  de  

efetivo de  mão de  obra ou  materiais, sem  justificativa,  por  mais  de  10 (dez)  

dias, ocorrerá    imediata rescisão  Contratual, ficando  a  CONTRATANTE  livre  

para  abrir  novo  processo   licitatório ou edificá-las  por   administração  própria, 

tudo  nos  termos  do  que  autoriza  o art.  78,  da   Lei  8.666/98. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos Preceitos 

de Direito Público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA,  será feita através de  e-mail ou protocolo na prefeitura municipal. 

Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos 

ou cartas. Os documentos poderão ser assinados digitalmente. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato será de 360 (trezentos e sessenta ) dias corridos, 

contados a partir da data da ordem de serviço do presente Instrumento, podendo 

ser prorrogado por igual período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e 

dos Princípios Gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial 

do Município, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 

61, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Caçador, para dirimir 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 3 (três) vias iguais, e rubricadas para 

todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Calmon  - SC,02 de dezembro de 2021. 

 

 

CONTRATANTE                                                   CONTRATADA 


