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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC – CENTRAL DE LICITAÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2023 

 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1 -O Município de Timbó, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF nº. 83.102/764/0001-
15, através do Fundo Municipal de Assistência Social (localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 595, 
Centro) CNPJ 11.750.251/0001-00, representado pelo Secretário de Saúde e Assistência Social, Sr. 
Alfredo João Berri, lavra o presente processo de dispensa de licitação para aquisição do objeto 
constante no item 06, de acordo com o art. 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso V, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas”. 
 
3.  JUSTIFICATIVA 
 
Considerando que foram realizados 02 Pregões (PP 02/2022 FMAS e PP 04/2022 FMAS) e ambos 
restaram Desertos, e pela necessidade da colocação do tablado para as atividades que acontecem no 
Centro de Convivência do Idoso, assim como a necessidade de  aproveitar o início do ano, visto que 
em janeiro não há atividades previamente agendadas no local, se faz necessária a realização do 
presente procedimento de dispensa, posto não haver  prazo hábil para a realização de novo processo 
licitatório, vez que, de acordo com o cronograma apresentado pela servidora Rubia Graziela Tomasoni, 
já existem diversas atividades agendadas para ocorrer no local nos próximos meses. 
 
A instalação do referido item visa melhorar a infraestrutura do espaço do Centro de Convivência do 
Idoso de Timbó, para mitigar as chances de ocorrência de acidentes provocados durante a dança dos 
idosos.  
 
4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, face o resultado infrutífero da licitação e considerando o 
indubitável prejuízo que a repetição do certame pode ocasionar para o serviço público, decido pela 
contratação por dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, ficando 
a Central de Licitações com a incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive 
as publicações e expedições dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação 
das formalidades legais.      
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5. RAZÃO DA ESCOLHA / JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
  
A escolha da empresa fornecedora foi de acordo com os valores dos orçamentos realizados, sendo 
desta o orçamento mais barato, a mesma manterá o valor orçado do ano passado sem reajuste. 
 
 
6. OBJETO 
 
6.1 - Constitui como objeto do presente termo de dispensa a contratação de empresa especializada 
em fornecimento de material e montagem do piso (assoalho de madeira de peroba com encaixe macho 
e fêmea e base em madeira de itaúba 5 cm x 5 cm)  área com aproximadamente 161,00 m² de assoalho, 
com serviço de acabamento final (lixamento e aplicação de verniz e ou resina), em atendimento as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, para instalação no Centro de Convivência do 
Idoso. 
 
 
6.2 – PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
  

6.2.1 - O fornecimento e instalação do material deverá ocorrer após o recebimento da ordem 
de serviço, em no máximo 30 (trinta) dias consecutivos. 

 
6.2.2 – A entrega e instalação deverão ser agendadas pelo telefone (47) 3380-7160.  
 
6.2.3 - Local de entrega: Centro de Convivência do Idoso , Rua Aristiliano Ramos, s/n, junto ao 
Jardim Botânico – Timbó/SC. 
 

 
7. CONTRATADA 
 
7.1.1 – CCA EMPREITEIRA E MÃO DE OBRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
97.542.346/0001-53, com sede na Rua Palmitos, nº 476, bairro das Nações, Timbó/SC. 
 
7.1.2 - REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDINEI VIEIRA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
029.287.909-18, e RG nº 8.303.681-5 SSP- PR, residente à Rua Palmitos, nº 476, bairro das Nações, 
Timbó/ SC. 
 
8 . OBRIGAÇÕES 
 
8.1 – DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 

b) Rejeitar no todo ou em parte os materiais que a empresa vencedora entregar fora das 
especificações do Edital; 
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c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada na execução dos 
serviços objeto do contrato; 

d) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste 
instrumento/editais/anexos, o que não exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, 
exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

e) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 
f) Prestar as informações necessárias à Contratada para a perfeita execução do edital; 
g) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

 
8.2—DA EMPRESA CONTRATADA 
a) Cumprir todas as disposições constantes neste Edital e anexos; 
b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação 

desta Licitação; 
c) Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
d) Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais, até o local de entrega;  
e) Efetuar os serviços nos prazos e locais fixados neste Edital; 
f) Fornecer o objeto com ótima qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação 

aplicável à espécie; 
g) Responder pela qualidade, quantidade, segurança e demais características do objeto da licitação, 

bem como a observações às normas técnicas; 
h) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor 

de Compras acerca de qualquer alteração; 
i) Permitir a fiscalização e o acompanhamento de pessoa/equipe indicada pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social, durante a execução dos serviços, para fins de acompanhamento da qualidade 
da execução; 

j) Comunicar, por escrito, ao Fundo Municipal de Assistência Social, a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que possa impedir a execução do objeto; 

k) Fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses sobre o serviço executado e de todo o material 
usado no serviço e substituir, em até 30 (trinta) dia após o recebimento do aviso, o serviço ou 
material que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento no preço proposto; 

l) Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs), estes últimos quando for o caso, bem como cumprir 
com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, 
arcando com todos e quaisquer custos e ônus advindos dos mesmos; 

m) Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais que serão utilizados, em veículo apropriado, para 
manter a qualidade e integridade dos mesmos; 

n) Manter, durante a execução do edital, as mesmas condições de habilitação que lhe foram exigidas 
na licitação (inclusive o preço); 

o) Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais até o local de entrega, bem 
como à devida instalação dos mesmos;  

p) Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto da 
licitação, bem como a observação às normas técnicas; 

q) Substituir o produto defeituoso ou que estiver em desacordo com o Termo de Referência (Anexo 
I) imediatamente após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os 
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custos e ônus, independentemente de sua natureza sem prejuízo da aplicação das medidas 
legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie; 

 
 
9. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1 - O valor total contratado é de R$ 91.310,00 (noventa e um mil, trezentos e dez reais). 
 
9.2 - O pagamento será efetuado em até quinze (15) dias após apresentação de nota fiscal do 
material fornecido. 
 

9.2.1 - A contratada deverá emitir todas as faturas/notas fiscais expressamente conforme 

dados e informações constantes em cada Ordem de Compra enviada. 

 
9.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado 
a partir da regularização do mesmo. 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:  
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

16 Gestão da Assistência Social 

1 Gestão da Assistência Social 

2648 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 

3339039160000000000 Manutenção e conservação bens imóveis 

150070000100 Recursos Ordinários 

 
 
11. DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios/sc. 
11.2. DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/01/2023  
 

Timbó/SC, 24 de janeiro de 2023 
 
 

ALFREDO JOÃO BERRI 
Secretário de Saúde e Assistência Social  

 
 
 
 



Dispensa de Licitação n.º 01/2023 – FMAS Página 5 

 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

MONTAGEM DO PISO (ASSOALHO DE MADEIRA DE PEROBA COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA E BASE 

EM MADEIRA DE ITAUBA 5 CM X 5 CM) ÁREA COM APROXIMADAMENTE 161,00 M² DE ASSOALHO, 

COM SERVIÇO DE ACABAMENTO FINAL (LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ E OU RESINA), EM 

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO 

NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. 

 

 

2 – ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 

01 161 M² 

ASSOALHO EM MADEIRA – EXECUÇÃO DE PISTA DE DANÇA EM MADEIRA 

PÉROBA, COM BASE EM MADEIRA ITAÚBA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO 

SERVIÇO DE POLIMENTO FINAL E PINTURA COM VERNIZ PRÓPRIO PARA 

PISTAS DE DANÇA. 

OBS: OS BARROTES SERÃO INSTALADOS 50/50 DE DISTÂNCIA, FIXADOS 

COM PARAFUSOS E BUCHAS. O ASSOALHO TAMBÉM SERÁ TODOS 

PARAFUSADO. 

As medidas deverão ser verificadas in loco e a contratada deverá entregar laudos dos 

fabricantes dos materiais que atestem as qualidades listadas na descrição acima; 

Os laudos a que se refere o item acima deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis após 

a contratação, para verificação das características dos produtos a serem instalados. 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer garantia de no mínimo 12 meses contra defeito de 

fabricação de todo o material entregue e substituir, em até 30 (trinta) dias após o recebimento de 

aviso, o material que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento no preço registrado.  

A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização e o acompanhamento de pessoa/equipe 

indicada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social durante a execução dos serviços, para fins de 
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acompanhamento da qualidade da execução, e ainda em comunicar a Secretaria sobre a ocorrência 

de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução do objeto (por escrito).  

O transporte dos produtos será de responsabilidade do fornecedor e deverá ser realizado em 

veículo apropriado, para manter a qualidade e integridade dos produtos. 

O produto deve ser envernizado com verniz próprio para pistas de dança, e antes da pintura 

deve ser lixado para nivelamento e eliminação de imperfeições resultantes do processo de colocação. 

 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que foram realizados 02 Pregões (PP 02/2022 FMAS e PP 04/2022 FMAS) e 

ambos restaram Desertos, e pela necessidade da colocação do tablado para as atividades que 

acontecem no Centro de Convivência do Idoso, assim como a necessidade de  aproveitar o início do 

ano, visto que em janeiro não há atividades previamente agendadas no local, se faz necessária a 

realização do presente procedimento de dispensa, posto não haver  prazo hábil para a realização de 

novo processo licitatório, vez que, de acordo com o cronograma apresentado pela servidora Rubia 

Graziela Tomasoni, já existem diversas atividades agendadas para ocorrer no local nos próximos 

meses. 

A instalação do referido item visa melhorar a infraestrutura do espaço do Centro de 

Convivência do Idoso de Timbó, para mitigar as chances de ocorrência de acidentes provocados 

durante a dança dos idosos.  

 

 

4 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Justifica-se a presente contratação de serviço amparada pelo artigo 24, V, da Lei nº 8666/1993: 

“quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas;”. 

 

5 – LOCAL DE ENTREGA E RESPONSÁVEL 
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A entrega e instalação deverão ser agendadas pelo telefone (47) 3380-7160.  

Local de entrega: Centro de Convivência do Idoso 

Rua Aristiliano Ramos, s/n, junto ao Jardim Botânico – Timbó/SC. 

 

 

6 – PRAZOS  

O prazo de entrega e montagem dos móveis não poderá ser superior a 30 dias consecutivos, 

contados após a data de recebimento da ordem de compra/serviço. 

Após a instalação do tablado e a verificação do responsável quanto a execução do serviço, será 

solicitado nota fiscal e posteriormente encaminhado para pagamento que deverá ser realizado até 15 

(quinze) dias da data da entrega. 

Além do fornecimento e montagem deverão estar incluídos no preço proposto todos os 

materiais para instalação e fixação. 

Durante o período de garantia, mínimo de 12 (doze) meses contados da entrega e instalação 

dos itens, a Secretaria da Saúde e Assistência Social não efetuará nenhum tipo de pagamento à licitante 

vencedora a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, 

fretes de peças, mão de obra e outros. 

 

 

7 – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Rubia Graziela Tomasoni 

 

 

8 – EXECUTOR 

Razão Social: CCA EMPREITEIRA E MÃO DE OBRA 

CNPJ: 97.542.346/0001-53 

Endereço completo: Palmitos, n°476, Bairro das Nações. 

 

Representante legal:  

Nome: Claudinei Vieira Silva. 

CPF: 029.287.909-18 

Endereço completo: Palmitos, n°476, Bairro das Nações. 
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9 – RAZÃO DE ESCOLHA 

A escolha da empresa fornecedora foi de acordo com os valores dos orçamentos realizados, sendo 

esta o orçamento mais barato. 

 

 

10 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A empresa manterá o valor orçado do ano passado sem reajuste. 

 

 

 

ALFREDO JOÃO BERRI 

Secretário de Saúde e Assistência Social. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ___/2023 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DO 
PISO (ASSOALHO DE MADEIRA DE PEROBA COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA E BASE EM MADEIRA DE 
ITAUBA 5 CM X 5 CM) ÁREA COM APROXIMADAMENTE 161,00 M² DE ASSOALHO, COM SERVIÇO DE 
ACABAMENTO FINAL (LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ E OU RESINA), EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO 
 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF nº. 83.102/764/0001-15, 
com sede na Av. Getúlio Vargas, n°. 700, nesta cidade, através do Fundo Municipal de Assistência Social 
(localizado na Avenida sete de setembro, nº 595, Centro) CNPJ 11.750.251/0001-00, representado pelo 
Secretário de Saúde e Assistência Social, Sr. Alfredo João Berri, abaixo denominado MUNICÍPIO e a 
empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº._____, com sede na Rua _____, nº. __, 
bairro ____, cidade de __/__, representada pelo Sr. ___, ___, ___. CPF nº. ______ e RG nº. ____, 
residente e domiciliado na Rua ____, nº. ___, bairro ___, cidade ___/__, abaixo denominada 
CONTRATADA, de conformidade com o Edital de Dispensa nº. 01/2023, Termo de Referência e demais 
anexos e com fundamento da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente CONTRATO, cumprindo as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de fornecimento de 
material e montagem do piso (assoalho de madeira peroba com encaixe macho e fêmea e base em 
madeira de itaúba 5 cm x 5 cm) área com aproximadamente 161,00 m² de assoalho, com serviço de 
acabamento final (lixamento e aplicação de verniz ou resino), para instalação junto ao Centro de 
Convivência do Idoso, tudo de conformidade com condições, obrigações, responsabilidades e 
disposições estabelecidas no Edital de Dispensa nº 01/2023, Termo de Referência, demais anexos e no 
presente instrumento.  
 
O objeto abrange a execução, pela CONTRATADA, de todos os serviços/atos/procedimentos 
necessários ao seu pleno e total cumprimento, nas formas e condições estabelecidas pelo MUNICÍPIO.       
O presente contrato, Edital de Dispensa nº 01/2023, e demais anexos são complementares entre si, de 
forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em 
outro, será considerado existente para todos os fins.  
 
O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá por 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
A partir do início do contrato fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o objeto, sob 
pena de aplicação das penalidades, cujo prazo de execução é de até 30 (trinta) dias consecutivos, nos 
termos constantes do item 6 do Edital de Dispensa n. ___/2023.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS 
PROFISSIONAIS E DAS RESPONSABILIDADES 

 
O objeto deverá ser total, integral e exclusivamente executado e realizado pela CONTRATADA sem 
quaisquer restrições, bem como cumprir com todo o cronograma de atividades e demais exigências 
determinadas pelo MUNICÍPIO.   
 
A CONTRATADA se compromete a apresentar todo o aparato e estrutura necessária a execução do 
objeto, tudo obrigatoriamente através de profissional(is) devidamente habilitado(s), capacitado(s), 
treinado(s), equipado(s), uniformizado(s) e regularmente inscrito(s) junto ao órgão competente 
(quando necessário). 
 
O objeto deverá ser executado pela CONTRATADA, nos dias, horários e locais indicados pelo 
MUNICÍPIO, compridas, dentre outras obrigações o que estabelece o item 6 do Edital abaixo:  
 

6.2 – PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
  
6.2.1 - O fornecimento e instalação do material deverá ocorrer após o recebimento da ordem 
de serviço, em no máximo 30 (trinta) dias consecutivos. 
 
6.2.2 – A entrega e instalação deverão ser agendadas pelo telefone (47) 3380-7160.  
 
6.2.3 - Local de entrega: Centro de Convivência do Idoso, Rua Aristiliano Ramos, s/n, junto 
ao Jardim Botânico – Timbó/SC. 
 

Para o recebimento do serviço, o Fundo Municipal De Assistência Social designa a servidora Rubia G. 
Tomasoni, que fará o recebimento da seguinte forma:  
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 
com a especificação;  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e a 
consequente aceitação. 

 
 
Além da entrega no local designado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, caberá à 
CONTRATADA a instalação do assoalho, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais 
danos causados a estes, bem como a garantia tanto do produto como da instalação 
 
A CONTRATADA fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de 
fabricação de todo o material entregue, e substituir, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do 
aviso, o material que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento o preço registrado. 
 
 Durante o período de garantia, mínimo de 12 (doze) meses contados da entrega e instalação do 
assoalho, o Fundo Municipal de Assistência Social não efetuará nenhum tipo de pagamento à 
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CONTRATADA a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, 
fretes de peças, mão de obra e outros. 
 
A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou 
mau uso do produto por parte do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
Na constatação de que o serviço está em desacordo com as especificações determinadas, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da comunicação efetuada pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social. 
 
A não substituição dos produtos em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerada como 
não entregue, estando a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas neste Edital, inclusive seus 
anexos, e na Lei; 
 
Havendo recusa no recebimento do objeto, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da data da notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o 
Fundo Municipal De Assistência Social. 
 
Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções 
previstas neste Contrato e na Lei. 
 
O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua 
qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 
utilização dos mesmos. 
 
O Fundo Municipal De Assistência Social, por intermédio de funcionários designados, reserva-se ao 
direito de proceder à inspeção de qualidade do mesmo e de rejeitá-lo, no todo ou em parte, se estiver 
em desacordo com as especificações do objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a promover 
as devidas substituições. 
 
Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste contrato será, imediatamente, notificada à 
CONTRATADA que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará, prontamente, ficando entendido que 
correrão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções previstas neste 
contrato.  
  
É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestação e o cumprimento de todos 
os serviços e o fornecimento de toda mão de obra, pessoal, equipamento e material necessário à total 
execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital de 
Dispensa nº 01/2023, planilhas de trabalho, anexos e do presente instrumento, bem como arcar, de 
forma única e exclusiva, com todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, 
social, comercial ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros), resultante 
de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma 
hipótese poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade e pessoa ele vinculado ou a 
terceiro.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO REAJUSTE 

 
O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA o valor de R$ 91.310,00 (noventa e um mil, trezentos e dez reais) 
pelo cumprimento de todo o objeto e demais atividades, atribuições, obrigações e responsabilidades 
deste instrumento e do Edital de Dispensa nº 01/2023 e demais anexos.  
 
O pagamento obedecerá ao que dispõe o item 9 do Edital de Dispensa n. ___/2023:    
 

9. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1 - O valor total contratado é de R$ 91.310,00 (noventa e um mil, trezentos e dez reais). 
 
9.2 - O pagamento será efetuado em até quinze (15) dias após apresentação de nota fiscal do 
material fornecido. 
 
9.2.1 - A contratada deverá emitir todas as faturas/notas fiscais expressamente conforme 
dados e informações constantes em cada Ordem de Compra enviada. 
 
9.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da regularização do mesmo. 
 

 
Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente 
vencedora. 
 
Considerando período de execução e entrega inferior a 12 (doze) meses a contar da data de abertura 
das propostas não será concedido reajuste de preço. 
 
O pagamento será realizado através de depósito bancário, através da conta corrente _________, 
agência _________ do Banco ______, de titularidade da CONTRATADA.  
 
No referido preço estão inclusos todos os custos advindos da responsabilidade técnica, licenças, 
autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, transportes, seguros, equipamentos (inclusive os de 
proteção individual, quando necessários), fretes, tributos, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e 
demais necessários a plena e total execução do objeto, atribuições e obrigações do Edital de Dispensa 
nº 01/2023, anexos e do presente instrumento. 
 
Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA, os tributos decorrentes 
de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais disposições 
constantes do presente instrumento e da legislação aplicável à espécie.  
 
As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
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Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

16 Gestão da Assistência Social 

1 Gestão da Assistência Social 

2648 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 

3339039160000000000 Manutenção e conservação bens imóveis 

150070000100 Recursos Ordinários 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

Além das demais obrigações do Edital, Termo de Referência, demais anexos e deste instrumento, fica 
a CONTRATADA responsável:  
 
a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Dispensa n.º 01/2023 e anexos; 
b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação 

de cada fornecimento deste contrato; 
c) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados neste contrato; 
d) Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais, até o local de entrega;  
e) Efetuar os serviços nos prazos e locais fixados neste contrato e edital; 
f) Fornecer o objeto com ótima qualidade e dentro dos padrões exigidos neste contrato e legislação 

aplicável à espécie; 
g) Responder pela qualidade, quantidade, segurança e demais características do objeto deste 

contrato, bem como a observações às normas técnicas; 
h) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor 

de Compras acerca de qualquer alteração; 
i) Permitir a fiscalização e o acompanhamento de pessoa/equipe indicada pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social, durante a execução dos serviços, para fins de acompanhamento da qualidade 
da execução; 

j) Comunicar, por escrito, ao Fundo Municipal de Assistência Social, a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que possa impedir a execução do objeto; 

k) Fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses sobre o serviço executado e de todo o material 
usado no serviço e substituir, em até 30 (trinta) dia após o recebimento do aviso, o serviço ou 
material que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento no preço proposto; 

l) Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs), estes últimos quando for o caso, bem como cumprir 
com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, 
arcando com todos e quaisquer custos e ônus advindos dos mesmos; 

m) Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais que serão utilizados, em veículo apropriado, 
para manter a qualidade e integridade dos mesmos; 

n) Manter, durante a execução do  contrato, as mesmas condições de habilitação que lhe foram 
exigidas (inclusive o preço); 

o) Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais até o local de entrega, 
bem como à devida instalação dos mesmos;  
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p) Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, 
bem como a observação às normas técnicas; 

q) Substituir o produto defeituoso ou que estiver em desacordo com o Termo de Referência  
imediatamente após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os 
custos e ônus, independentemente de sua natureza sem prejuízo da aplicação das medidas 
legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie; 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

 
Além das responsabilidades e obrigações do Edital, Termo de Referência, demais anexos e do presente 
instrumento, fica o MUNICÍPIO obrigado: 

a) em atestar nas notas fiscais a execução do objeto; 
b) em prestar as informações necessárias à CONTRATADA, para a perfeita execução do objeto; 
c) efetuar o pagamento à CONTRATADA nos moldes deste presente instrumento, Edital e 

anexos; 
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento e a execução do presente instrumento/edital/anexos, 

o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total 
responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros e o MUNICÍPIO;  

e) em notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
f) em aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES 

 
Além das demais disposições do Edital, Termo de Referência, anexos e deste instrumento e ressalvados 
os motivos de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser 
apresentados pelo MUNICÍPIO, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou 
cumulativamente: 
 
a) Advertência por escrito;  
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega 
e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido;  
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não 
cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus anexos, ou pela desistência imotivada da 
manutenção de sua proposta;  
d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
observadas as disposições legais;  
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição.  
 
Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida 
unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de 
notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 
(cinco) dias úteis.  
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As sanções previstas neste contrato, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de rescisão 
contratual, a critério da Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 
totalmente aceito pela licitante vencedora. 
 
As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
CONTRATADA (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), 
podendo, entretanto, conforme o caso, se processar a cobrança judicialmente. 
 
A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, acarretará 
ao infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública municipal 
direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo 
processo, até o efetivo cumprimento da obrigação. 
 
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas 
e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
A rescisão contratual poderá ser: 
a) pela paralisação dos serviços e/ou fornecimentos; 
b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto deste contrato, sem prévia 

anuência por escrito do MUNICÍPIO;  
c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou 

materialmente impraticável; 
d) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I à 

XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
e) unilateralmente pelo MUNICÍPIO, desde que notifique previamente a CONTRATADA; 
f) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para 
Administração. 

 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer tempo pelo 
MUNICÍPIO, com as consequências previstas na Cláusula Sexta. Também constituem motivos para 
rescisão do Contrato as demais disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 (em especial aquelas do art. 
78). Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que 
haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 
quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.  
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CLÁUSULA OITAVA - DAS NORMAS GERAIS E DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO 

 
O objeto será prestado exclusiva e diretamente por profissionais da CONTRATADA.  
 
O MUNICÍPIO exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto, sendo que em nenhuma 
hipótese estará a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, 
securitárias, fiscais, penais, comerciais ou outras relacionadas à execução do objeto e demais 
atribuições e responsabilidades deste instrumento.  
 
A CONTRATADA não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições 
e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do MUNICÍPIO. 
 
A referida prestação de serviços observará, além das disposições legais e regulamentares já 
mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. 
 
A CONTRATADA prestará única e exclusivamente o objeto e demais atribuições deste instrumento, 
não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o 
MUNICÍPIO. 
 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem totalmente de acordo, as partes assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Timbó, ___ de _____ de 2023. 
 
          
     MUNICÍPIO                                                                                 CONTRATADA   
    ALFREDO JOÃO BERRI                               _______________ 
 
 
 
TESTEMUNHA:           TESTEMUNHAS:  
Nome:            Nome:  
CPF nº.            CPF nº. 
 
 
 
 
 


