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CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 03/2022

CONTRATANTE:  A  Câmara Municipal  de Rio do Sul,  Pessoa Jurídica  de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ/MF nº 83.622.985/0001-14, com endereço na Praça
25 de Julho, nº 01, 2º andar, Centro, Rio do Sul, SC, neste ato representada pelo seu
Presidente,  Vereador Thyago Ferreira Melo, brasileiro, casado, portador do RG nº
5.661.157, e do CPF/MF nº 046.956.454-75, residente e domiciliado nesta cidade, a
Associação dos Municípios  do Alto  Vale  do  Itajaí  -  AMAVI,  pessoa jurídica  de
direito privado, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ sob nº 82.762.469/0001-22,
com sede na Rua XV de novembro, nº 737, Centro, CEP 89.160-015, município de Rio
do Sul, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por  por seu Presidente,
Prefeito José Constante,  brasileiro, divorciado, bancário, RG 2.224.627-4, CPF
624.958.529-04,  residente  na  Rua  Aristiliano  Velho  de  Oliveira,  174,  Centro,
Agrolândia/SC, CEP 88420-000, e a  União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale
do Itajaí - UCAVI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no
CNPJ sob o  nº  83.632.778/0001-40,  com sede na Rua XV de novembro,  nº  737,
centro, CEP 89.160-015, município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, nesse
ato representada por aseu Presidente,  Vereador Marlon Goede, solteiro, brasileiro,
Engenheiro Agrônomo, CPF 061.291.249-37, RG 4.432.034, residente na Rua Julius
Goede, nº 69, Trombudo Central. 

CONTRATADA:  NEMA  Eletrotécnica  LTDA,  doravante  denominada  “Contratada”,
estabelecida à Rua XV de Novembro, 1122, Laranjeiras, no Município de Rio do Sul,
Estado  de  Santa  Catarina,  CEP  89.167-328,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
80.756.893/0001-39, representada neste ato pelo Sr.  Nilberto Ari  Lehmkuhl,  Diretor,
Carteira de Identidade nº 1.220.461, CPF/MF nº 477.911.289-34.

As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores e ao  Edital  de Concorrência nº 09/2021,  e às seguintes
cláusulas deste contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de
obra para execução de etapa da obra que compreenderá o edifício sede das entidades
licitante,  sendo:  Instalações Elétricas,  Gerador  diesel  75KVA/60KW, Entrada de
Energia  Agrupada para um disjuntor  geral  de 350 A,  Sistema de Geração de
Energia Fotovoltaica, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, Ligação
dos Quadros de Disjuntores, Sistema de Alarme de Incêndio e Sistema Elétrico
Preventivo, de conformidade com o Acordo de Cooperação nº 01/2018, com as 28
(vinte e oito) leis autorizadoras dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, com a Lei nº
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8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas
no edital licitatório e seus anexos e em conformidade com o que é indicado no projeto
básico, memorial descritivo e planilhas de quantidades que compõe as especificações
técnicas de serviços e obras.
1.2 Fica estabelecida a  execução indireta, empreitada por preço global, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL.
1.3 Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta Comercial
apresentada nesta Concorrência nº 09/2021.
1.4  A  Contratada  obriga-se  a  manter,  durante  a  execução  do  Contrato,  em
compatibilidade  com as obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  Habilitação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 O preço a ser pago à Contratada em razão da execução do objeto do presente
contrato será de R$ 415.599,14 (Quatrocentos e quinze mil, quinhentos e noventa
e nove reais e quatorze centavos).
2.2 Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não realizados.
2.3 Consoante Acordo de Cooperação nº 01/2018 firmado entres as Contratantes, os
recursos das licitantes serão pagos diretamente à CONTRATADA, devendo a empresa
emitir nota fiscal contra todas as CONTRATANTES para que cada uma arque com o
pagamento referente à sua fração ideal, na proporção abaixo, a ser considerada em
cada uma das etapas da obra a ser remunerada de acordo com o cronograma físico-
financeiro, após medição:
a) CÂMARA: 50% (cinquenta por cento);
b) AMAVI: 25% (vinte e cinco por cento);
c) UCAVI: 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1  Os  serviços  efetivamente  realizados  serão  medidos  em  conformidade  com  o
Cronograma Físico e Financeiro apresentado, com as instruções para os serviços de
medição de obras vigentes e demais condições estabelecidas no Edital.
3.2 Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar aos fiscais integrantes
da  Comissão  Especial  de  Fiscalização  formada  pelas  contratantes,  relatório  de
comprovação do atendimento ao Cronograma, justificando eventuais paralisações. Em
anexo ao relatório  de deverá ser  obrigatoriamente apresentada cópia do Diário  de
Obras referente ao período da medição.
3.3.  Concluída  etapa  prevista  no  cronograma  físico-financeiro,  a  CONTRATADA
apresentará requerimento às CONTRATANTES para realização de medição, o qual
deverá  ser  entregue  ao  engenheiro  civil  integrante  da  Comissão  Especial  de
Fiscalização.
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3.4  As  medições  serão  elaboradas  com base  nos quantitativos  e  preços  unitários
constantes da proposta da CONTRATADA.
3.5  A  parcela  fonte  da  obra  considerada  incompleta,  defeituosa  ou  fora  das
especificações  do  projeto,  assim  como  das  normas  técnicas,  não  será  objeto  de
medição.
3.6 A medição indicará o período efetivo da realização dos serviços, sendo obrigatória
a assinatura, com identificação, pelos membros da Comissão Especial de Fiscalização
e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA.
3.7 Emitida a medição, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal da respectiva
etapa para cada entidade contratante correspondente à sua fração ideal,  cuja nota
deverá ser vistada pelos membros da respectiva contratante que integram a Comissão
Especial de Fiscalização.
3.8 De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009,
ficam as CONTRATANTES dispensadas da retenção do Imposto incidente de INSS,
obrigatoriamente destacado na Nota Fiscal o seguinte texto: “Dispensada da retenção
Previdenciária  conforme  disposto  no  art.  149,  VII,  da  IN  971/2009  -  RFB  de
13/11/2009”.
3.9  Os  serviços  efetivamente  executados  e  medidos  serão  pagos  na  conta  da
CONTRATADA, em moeda corrente do país, no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da data do recebimento e aceite da nota fiscal/fatura pelos membros da Comissão
Especial de Fiscalização.
3.10 Não serão admitidos adiantamentos, sendo que os pagamentos não realizados
no prazo previsto no inciso anterior serão atualizados e compensados financeiramente
conforme índice  de  atualização  da  UFM Municipal,  a  partir  da  data  prevista  para
pagamento até a data do efetivo pagamento.
3.11  A execução  de  etapas  intermediárias  de  serviços  não  previstas  na  forma de
pagamento  estabelecida  no  cronograma  de  desembolsos  previsto  no  processo
licitatório não será objeto de pagamento específico.
3.12. Os pagamentos só serão liberados mediante:
a) Comprovação da manutenção da regularidade fiscal exigida quando da habilitação;
b) Relatório de Medição emitido pela Comissão Especial de Fiscalização após vistoria
da obra por parte de seu corpo técnico;
c)  Guia  de  recolhimento  do  Imposto  Sobre  Serviço  de  Qualquer  Natureza  –  ISS,
referente  ao  mês  anterior,  exceto  se  o  órgão  ou  entidade  contratante  efetivar  a
respectiva retenção;
d) Guia de recolhimento do INSS, referente ao mês anterior;
e) Cópia da folha de pagamento de pessoal da obra e respectivo comprovante de
pagamento, referente ao mês anterior;
f) Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP da mão de obra alocada na obra, referente ao mês anterior;
e,
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g)  Entrega da nota fiscal  com o destaque do valor  referente à Previdência Social,
vinculada  à  matrícula  CEI  da  obra,  de  competência  das contratantes,  de  modo a
permitir sua retenção..
3.13 Além dos documentos mencionados acima, a primeira medição do contrato deve
ser acompanhada de:
a)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  referente  à  execução  do  objeto
contratado;
b)  Cadastro  Específico  do  INSS  –  CEI,  devendo  ser  observadas  as  condições
estabelecidas pela Instrução Normativa RFB nº. 971, de 13 de novembro de 2009;
c) Relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – ou Programa
de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT,
conforme o caso;
d) Programa Técnico de Controle Medido de Saúde Ocupacional – PCMSO;
e) Laudo Técnico de Condições do Trabalho – LTCAT.
3.14  Na  última  medição,  além  dos  documentos  mencionados  nos  itens  acima,  a
CONTRATADA também deve apresentar as Built da obra com informações acerca de
eventuais  alterações  previamente  aprovadas  pelas  CONTRATANTES,  entregando
cópias em plantas e em meio digital.
3.15  Fica  expressamente  estabelecido  que  os  preços  constantes  na  proposta  da
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução
do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.
3.16 O pagamento será depositado no Banco do Brasil,  Agência nº 0276-3,  Conta
corrente nº 323175-5, conforme informado pela Contratada.
3.17 Consoante Acordo de Cooperação 01/2018 firmado entres as Contratantes, os
recursos das licitantes  serão pagos diretamente à contratada,  devendo a empresa
emitir  nota  fiscal  contra  todas  as  contratantes  para  que  cada  uma  arque  com  o
pagamento referente à sua fração ideal, na proporção abaixo, a ser considerada em
cada uma das etapas da obra a ser remunerada de acordo com o cronograma físico-
financeiro, após medição:
a) CÂMARA: 50% (cinquenta por cento);
b) AMAVI: 25% (vinte e cinco por cento);
c) UCAVI: 25% (vinte e cinco por cento).
3.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, desde a data limite previsto
para pagamento até a data de efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
sendo que:
EM = Encargos Moratórios
I = Índice de Atualização Financeira, I = (Tx /100)/365
Tx = IPCA
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N = nº de dias de atraso
VP = Valor parcela atraso

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste contrato, por parte da
contratante, serão atendidos pela seguinte dotação do orçamento vigente:
a) CÂMARA: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
                      4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalações
b)  AMAVI  e  UCAVI:  orçamento  próprio  de  cada  entidade  aprovado  pelo  órgão
deliberativo.

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
5.1 O preço proposto poderá ser reajustado apenas  após o decurso de 12 (doze)
meses  de  vigência  do  contrato,  pelo  Índice  Nacional  de  Custo  da  Construção
(INCC), divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1 Devidamente justificado,  o contrato é alterável,  nas condições previstas na Lei
8.666/93 e alterações posteriores, sobretudo nas especificações dos Art. 57 e 65 da
referida Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO
7.1 As contratantes fiscalizarão a execução da obra contratada, nos termos do artigo
67 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, através de Comissão Especial
de Fiscalização, conforme Resolução nº 1.007, de 26 de outubro de 2018 podendo se
valer de assessoria ou consultoria de terceiros.
7.2 A Contratada,  quando requisitada,  prestará informações e esclarecimentos que
demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
7.3 A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre eventuais
irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem que disso implique
aumento de despesa para as contratantes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado, mesmo após
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, durante o prazo irredutível de cinco
anos,  atendendo ao disposto  no Edital  e  em conformidade com o art.  618 da Lei
Federal nº 10.406/2002 e alterações posteriores.
8.2  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo licitatório, garantindo a proteção e a conservação dos serviços executados,
bem como, a vigilância necessária à segurança.
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8.3 Anotar diariamente todas as informações que comprovem a execução do Plano de
Trabalho e demais fatos que mereçam registro relativos ao andamento dos serviços no
Diário de Obras, que deverá permanecer na obra durante toda a execução, o qual será
entregue à contratante após a medição final da obra.
8.4  Executar  os  serviços  cumprindo  rigorosamente  os  Projetos  e  Memoriais
Descritivos,  conforme  estabelecido  no  processo  licitatório,  bem  como  as
especificações e as normas técnicas pertinentes em vigor.
8.5  Assumir  integral  responsabilidade  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais
causados à contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo, decorrentes da execução
deste contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais,
isentando a contratante de qualquer reclamação resultante de atos de seus prepostos,
pessoa  física  ou  jurídica  empregada  ou  ajustada  na  execução  dos  serviços,  não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
da contratante.
8.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se forem verificados, pela contratante,
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.
8.7 Arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e  comerciais,  resultantes  da  execução  deste  contrato,  apresentado,  sempre  que
solicitado pela contratante, os comprovantes respectivos de pagamentos.
8.8 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, fornecendo todo o
material e equipamentos necessários à perfeita execução do contrato.
8.9  Responsabilizar-se  por  todas  as  demolições  e  remoções  necessárias  e  pelas
instalações,  recomposições  e  deslocamentos  de  tubulações  ou  quaisquer  outros
elementos ou estruturas existentes, porventura danificadas durante a execução dos
serviços.
8.10 Confeccionar, colocar e manter, junto à obra, em locais apropriados e visíveis,
Placa de Identificação da Obra.
8.11  Responder  pela  instalação  e  manutenção  dos  serviços  especializados  em
segurança, higiene e medicina do trabalho, relativo ao número de trabalhadores na
obra, sejam eles seus empregados ou de Subempreiteiros.
8.12 Permitir e facilitar a inspeção das obras pela Fiscalização das CONTRATANTES,
em qualquer  dia e hora,  devendo prestar  todas as informações e esclarecimentos
solicitados.
8.13 Conservar a obra sob sua responsabilidade até o seu recebimento definitivo.
8.14 Obedecer, na execução dos serviços, as Normas, Especificações e Métodos da
ABNT, as Normas Legais de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, e demais
normas aplicáveis.
8.15 Obedecer ao que dispõem a Lei Federal nº 10.098/2000, o Decreto Federal nº
5.296/04, a ABNT NBR 9050/2015 e outras normas que versam sobre a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida.
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8.16.Arcar com todas as despesas decorrentes de ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais.
8.17 Fazer  o As Built dos  serviços executados de acordo o Edital,  entregando às
CONTRATANTES cópias em plantas e em meio digital.
8.18 Se necessário,  providenciar  ligação provisória  de água e luz  e  arcar  com as
despesas  decorrentes  de  tais  ligações,  bem como as  taxas  referentes  ao  uso  no
período de execução da obra até a sua entrega definitiva.
8.19 Manter preposto, aceito pelas CONTRATANTES, no local de execução do objeto
para representá-las durante a execução e garantir a permanência na obra do pessoal
técnico indicado durante o processo licitatório, em conformidade com o Edital.
8.20 Dar o adequado destino aos resíduos resultantes da obra objeto do presente
contrato.
8.21 Responsabilizar-se por todas as demais obrigações omissas neste contrato, nas
previstas em legislações específicas ou no Edital do processo licitatório.
8.22 Iniciar etapa que deva ser precedida de projeto executivo apenas após aprovação
deste pelas CONTRATANTES.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES
9.1 Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a contratada
das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal.
9.2 Observar o cronograma físico-financeiro para medições e pagamentos, desde que
cumpridas as obrigações pela CONTRATADA.
9.3 Solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver apto as obrigações
estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado na obra.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo referidas, em
caso de inadimplência contratual:
a) ADVERTÊNCIA;
b) MULTA DE MORA, equivalente a 0,3333% do valor do contrato por dia de atraso
injustificado na execução da obra, até 30 (trinta) dias;
c)  MULTA  equivalente  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  total  do  contrato,  por
descumprimento do contrato, que determine a sua rescisão, ou no caso de rescisão
pela Contratada, sem justo motivo, quando superior a 30 (trinta) dias;
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar ou de contratar com a contratante
pelo prazo de 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
10.2 As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa.
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10.3 O valor das multas aplicadas será deduzido do valor da caução, de créditos a que
tenha  direito  a  Contratada,  junto  às  contratantes,  ou  cobrado  administrativa  ou
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  frente  à  ocorrência  dos  motivos
elencados nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93:

I - De forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja autorização escrita
e fundamentada das CONTRATANTES;

II - Por ato unilateral e escrito das CONTRATANTES, desde que motivado, assegurado
o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada das
CONTRATANTES e com base nos seguintes motivos:

a) O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

b)  O  cumprimento  irregular  pela  CONTRATADA  de  cláusulas  contratuais,
especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão da CONTRATADA no seu cumprimento, levando as CONTRATANTES a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado da CONTRATADA no início da obra;

e) A paralisação pela CONTRATADA da obra, sem justa causa e prévia comunicação
às CONTRATANTES;

f)  O  desatendimento  pela  CONTRATADA  das  determinações  regulares  das
CONTRATANTES;

g) O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execução;

h) A decretação de falência da CONTRATADA;

i) A dissolução da CONTRATADA;

j) A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução deste contrato;

k) Razões de interesse público invocado pelas CONTRATANTES, de alta relevância a
amplo conhecimento, justificadas e determinado pelas CONTRATANTES e exaradas
no processo administrativo a que se refere este contrato;

l) A ocorrência, invocada pelas CONTRATANTES, de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada e impeditiva da execução deste contrato.
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III - A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências,
sem  prejuízos  de  outras,  previstas  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  Junho  de  1993  e
atualizada pelas Leis nºs 8883/94 e 9648/98;

a) Assunção imediata pelas CONTRATANTES do objeto deste contrato, no estado em
que se encontrar, por ato próprio das CONTRATANTES e execução direta ou indireta;

b) Ocupação e utilização pelas CONTRATANTES do local, instalações, equipamentos,
material  e  pessoal  empregados,  podendo as  CONTRATANTES dar  continuidade à
execução direta ou indiretamente;

c)  Execução  da  garantia  contratual  pelas  CONTRATANTES,  bem  como dos  seus
acréscimos,  para ressarcimento de eventuais  prejuízos e despesas havidas com a
rescisão;

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
às CONTRATANTES;

IV -  Por  ato da CONTRATADA,  desde que não tenha concorrido para a rescisão,
garantido o contraditório e ampla defesa, quando as CONTRATANTES:

a) Não cumprirem cláusulas deste contrato;

b) Cumprirem irregularmente cláusulas contratuais;

c)  Suprimirem parte do objeto que acarrete modificação do valor  inicial  atualizado,
superior a 25% (vinte e cinco por cento);

d) Suspenderem a execução do objeto por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, guerra ou ainda,
repetir suspensão que totalizem o mesmo prazo;

e) Atrasarem por mais de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos relativos ao objeto
ou  as  parcelas  deste,  já  recebidos  ou  executados  salvo  em caso  de  calamidade
pública, grave perturbação da ordem ou guerra, ficando assegurado à CONTRATADA
o  direito  de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  de  suas  obrigações  até  ser
normalizada a situação;

f) Não liberarem a área, o local ou objeto para a execução do contrato, nos prazos
pactuados, bem como as fontes naturais de materiais específicos no projeto;

g) Alegarem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e
que impeça a execução deste contrato;

h) Alegarem razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelas autoridades competentes;
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V - Fundamentada a rescisão em um dos itens "c" a "h" desta Cláusula e desde que
não haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução das importâncias retidas a título de garantia contratual;

b) Pagamento devido pelo que já estiver executado do objeto contratual até a data da
rescisão;

c) Pagamento do custo da desmobilização, mediante a efetiva comprovação.

VI - As CONTRATANTES rejeitarão no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja
execução tenha sido realizada em desacordo com este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS
12.1  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO:  O prazo  máximo para
fornecimento de materiais e execução dos serviços e obras será de 90 (noventa) dias
a  contar  do  recebimento  da  ordem  de  serviço  específica  para  cada  item
contratado.
12.1.1 Quando do recebimento da ordem de serviço, a empresa terá no máximo  5
(cinco) dias úteis para dar início aos trabalhos. .
12.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato decorrente desta
licitação será de 1 (um) ano, a contar da assinatura do instrumento contratual.
12.2.1 A prorrogação deste prazo somente será admitida diante da ocorrência de uma
das  hipóteses  previstas  no  art.  57,  §1º,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, atendidas as exigências do art. 57, § 2°, do mesmo diploma legal.
12.2.2 Serão excluídos os dias não trabalháveis devidamente registrados no Diário de
Obras,  expondo  claramente  o  motivo  da  paralisação,  desde  que  vistados  pela
fiscalização.
12.3 O início e término da contagem dos prazos sempre acontecerá em dia útil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CAUÇÃO
13.1 A contratada no ato da assinatura do presente instrumento, deverá comprovar o
recolhimento  de  caução  no  valor  equivalente  a  5% (cinco)  por  cento  do valor  do
contrato, de escolha por uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei 8666/93 e
alterações posteriores e mencionadas no Edital de Concorrência nº 09/2021.
13.2 A garantia será liberada e restituída em até 30 dias após a conclusão do contrato
mediante  a  apresentação  do  Termo  de  Conclusão  e,  quando  a  garantia  for  em
dinheiro, em conta vinculada, atualizada monetariamente pela variação da Caderneta
de Poupança.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DAS CONTRATANTES
14.1 Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de:
a)  Modificá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação às  finalidades de interesse
público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
b) Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses previstas no art. 79, inciso I;
c)  Fiscalizar  a  sua  execução,  diretamente,  por  preposto  ou  através  de  entidade
conveniada ou contratada;
d)  Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado;
e) Ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao
seu  objeto,  visando  acautelar  a  apuração  administrativa  de  faltas  contratuais,
praticadas pela CONTRATADA, bem como na hipótese de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS SEGUROS

15.1. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal, das instalações
de  serviços  colocadas  a  sua  disposição  e  de  todos  os  equipamentos/materiais,
veículos que utilizar na execução dos serviços previstos neste contrato.

15.1.1.  A cobertura  de  seguro  previsto  neste  contrato  não  exclui  ou  diminui,  em
nenhum caso,  as  obrigações  e  responsabilidade  da  CONTRATADA,  assumida  em
razão  do  contrato  ou  por  força  de  Lei,  ficando  a  CONTRATADA  plenamente
responsável por quaisquer perdas e danos não cobertos por seguro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1  Será  admitida  a subcontratação parcial  do  objeto,  desde que expressamente
aprovada pelas entidades contratantes.

16.2  Será  permitida  a  subcontratação  dos  itens:  Gerador  diesel  75KVA/60KW  e
Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica. 

16.3 Em caso de subcontratação, a empresa indicada pela contratada principal, antes
do início da realização dos serviços, deverá apresentar documentação que comprove
sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos
termos previstos no Edital.

16.4 A subcontratação somente será aceita se comprovada a capacidade técnica e
outros preceitos legais referentes à subcontratada, cabendo única e exclusivamente às
contratantes a sua prévia aprovação.

16.5 Uma vez aprovada, a subcontratada deverá emitir  ART de execução junto ao
CREA ou CAU da parte da obra que esta executar.
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16.6 A subcontratação não exclui a responsabilidade da empresa contratada quanto à
qualidade técnica da obra ou do serviço prestado e demais obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul/SC, com exclusão sobre qualquer
outro,  por mais privilegiado que seja,  para adoção de quaisquer medidas judiciais,
pertinentes ao presente contrato.
17.2  Por  concordarem  com  os  seus  termos,  este  ajuste  é  assinado  pelas  partes
contratantes, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
que, igualmente, o assinam.

Rio do Sul/SC, em 01 de fevereiro de 2022.

______________________________
THYAGO FERREIRA MELO

Presidente da Câmara Municipal de Rio do
Sul

______________________________
NILBERTO ARI LEHMKUHL

NEMA Eletrotécnica LTDA

________________________________
JOSÉ CONSTANTE
Presidente da AMAVI

________________________________
MARLON GOEDE

Presidente da UCAVI

________________________________
Testemunha
Nome: Roberto Andrade Bastos
CPF/MF: 026.885.439-46

________________________________
Testemunha
Nome: Luis Fernando Schweder
CPF/MF: 042.153.379-09
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