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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 627/2018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ E A EMPRESA NICANOR CHAVES & FILHO LTDA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste 

ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa NICANOR CHAVES & 

FILHO LTDA. estabelecida à R. Primo Giuseppe Pedrini, nº 82, Bairro Nossa Senhora 

da Saúde, na cidade de Guaporé/RS, CEP: 99.200-000, CNPJ nº 00.969.291/0001-20, 

Telefone: 54 999.034.372, E-mail: nicanorchaves@gmail.com, pelo seu representante 

infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da 

CARTA CONVITE nº 07/2018, PROCESSO nº 770/2018, homologado em 03 de 

agosto de 2018, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE CERCA E PORTÕES PARA O 

CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PROMORAR, conforme 

segue: 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNIT. 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

01 115,50 M 

Cerca em cantoneira de 

1/8”x5/8” na horizontal e 

1/8”x5/8” na vertical, com 

espaço de 12cm a cada 

cantoneira, fixados em 

colunas metálicas de tubo de 

40x60x1,5mm, com fundo 

anticorrosivo e 02 demãos de 

tinta esmalte sintético. 

Módulos chumbados na viga 

existente, instalados. 

125,00 14.437,50 

02 01 UN 

Portão de correr de 

2,00x1,80m, em cantoneira de 

1,8x5/8” na horizontal e 

1.050,00 1.050,00 
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vertical espaçados a cada 

12cm, com contorno em tubo 

de 40x80x1,50mm, com 

roldanas de rolamento duplo 

de 4”, trilho em cantoneira de 

1.1/2”, com pintura com 

fundo anticorrosivo e de 

02demãos de tinta esmalte 

sintético, instalados. 

03 01 UN 

Portão de correr de 

3,50x1,80m, automático, em 

cantoneira de 1,8”x5/8” na 

horizontal e na vertical com 

espaçamento de 12cm, com 

tubo de batente de 

100x100x1,50mm, com 1,80 

de altura, com contorno em 

tubo de 40x80x1,50mm, com 

roldanas de rolamento duplo 

de 4”, trilho em cantoneira de 

1.1/2”, com movimentador 

eletrônico de corrente, com 

pintura com fundo 

anticorrosivo e de 02 demãos 

de tinta esmalte sintético, 

instalados. 

2.200,00 2.200,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 17.687,50 (Dezessete mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme proposta apresentada, que integra 

o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, incluído todas as 

despesas, tributos e encargos para realização do objeto, sem quaisquer ônus adicionais 

para o Município. 

 

2.1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao objeto, 

conforme nota Fiscal, observado o preço cotado na proposta. 

 

2.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, à vista, após a execução do 

serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal e recebimento pela Secretaria responsável 
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pela fiscalização, através de depósito na seguinte conta bancária da CONTRATADA: 

• Banco:    Caixa Econômica Federal 

• Agência: 0846 

• Conta:     2138-0 

 

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pelo Município. 

 

2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.  

 

2.8. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos nos termos da 

legislação que regula a matéria. 

 

2.9. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

10.01 – 1.032 – Obras e Infraestrutura em Unidades de Saúde 

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em andamento 

RECURSO: 4935 - Construção/Ampliação de UBS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DA ENTREGA E DA INSTALAÇÃO 

3.1. Os produtos deverão ser entregues e instalados no prazo de 30 (trinta) dias, de 08 de 

agosto a 07 de setembro de 2018, livre de frete, descarga e encargos para o Município, na 

Unidade Básica de Saúde ESF Promorar, localizada na Rua Antônio Silvestre Spiller, 

1590, bairro Nossa Senhora da Paz. 

 

3.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada na quantidade e local estabelecido, onde 

o Secretário responsável ou pessoa por ele designada receberá o mesmo fazendo a devida 
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conferência. 

 

3.3. Não serão aceitos produtos que não atendam o requerido neste edital bem como 

diverso ao apresentado pelo licitante vencedor na proposta financeira e em 

desconformidade com o Edital 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições 

previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

4.4. O prazo de vigência do presente contrato é de até 60 (sessenta) dias, a contar da sua 

data de assinatura. 

 

4.5. A fiscalização do contrato será de responsabilidade do (a) Secretário (a) Municipal 

da Saúde, ou pessoa por ele designada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. DO CONTRATANTE: 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Edital.  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso. 

 

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato. 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente. 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
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5.2. DA CONTRATADA: 

5.2.1. Prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência. 

 

5.2.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto 

deste Contrato, de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus 

Anexos, assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos. 

 

5.2.3. Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do 

objeto deste Contrato. 

 

5.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução dos serviços. 

 

5.2.5. Fornecer todo o equipamento necessário e mão de obra, em conformidade com as 

normas técnicas pertinentes. 

 

5.2.6. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar 

pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas 

ou dolosas, que praticar. 

 

5.2.7. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os 

encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que 

forem pagos ou devidos em decorrência do objeto deste Contrato. 

 

5.2.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

 

5.2.9. As questões inerentes aos serviços serão tratadas entre o Fiscal do Contrato e os 

responsáveis técnicos e, na ausência destes, não se admitindo aos demais empregados da 

CONTRATADA tratarem questões técnicas com o Fiscal do Contrato. 

 

5.2.10. Todos os equipamentos necessários para execução dos serviços deverão ser 

fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer 

espécie para o Município, obedecendo às especificações do projeto básico. 

 

5.2.11. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade dos 

serviços, o Fiscal do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo técnico de profissional 

não ligado diretamente ao Contrato, às expensas da CONTRATADA, a fim de apurar os 
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dados necessários à adequada decisão sobre os serviços afetados. 

 

5.2.12. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 

 

5.2.13. Em especial os serviços objeto do presente instrumento deverão ser 

executados levando em conta o estipulado na Legislação vigente, com vistas à saúde, 

segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer 

a todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado 

qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis 

de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, após este prazo, será considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato pela inexecução 

total injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela inexecução 

parcial injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 

seja promovida a reabilitação, facultado ao CONTRATADO o pedido de 

reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vistas ao processo. 

 

6.2. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

6.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  
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6.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e “e” do item 6.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

6.7. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da contratada; 

c) Em caso de transferência das obrigações assumidas, sem prévia e expressa autorização 

do município; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) Mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

6.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO 

7.1. A CONTRATADA somente poderá ceder parcialmente este contrato, mediante 

prévia e expressa autorização do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes 

e as testemunhas abaixo em 05 (cinco) vias de igual teor. 
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Guaporé/RS, 07 de agosto de 2018. 

 

 

 

NICANOR CHAVES 

 & FILHO LTDA. VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

____________________________  

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

 

____________________________ 

 

 


