
CONTRATO Nº 25/2022 

  

Pelo presente instrumento de contrato de prestação serviços, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE 

AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 

Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro 

lado a Empresa WRSG PISOS E REVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.781.531/0001-

53, estabelecida na Rua: Tiradentes nº 987, Sala02, Município de Santa Cruz do Sul/RS, Cep: 96.810-266, 

Telefone: 51 – 9 9173-2000, E-mail: soderpc@gmail.com, neste ato representada pela sua sócia-

administradora, Sra. Graziele Ferreira de Souza , CPF nº 074.721.753-07, denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 

10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 40/2020, de 06.04.2020 e Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 

suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. A contratada, na condição de vencedora do processo de Dispensa de Licitação nº 

27/2021, obriga-se a prestar serviços de contratação de empresa especializada em pintura do tipo epóxi, 

conforme atendimento a necessidade de retirada do atual piso em epóxi semi-flexível e execução de uma 

nova pintura epóxi de alta espessura (600 micras), totalizando uma área de 963,60 m², para conservação de 

infraestrutura do Centro Desportivo Municipal de Agudo/RS. 

1.1. A retirada do piso e execução de nova pintura deverá ser executada sob o regime de empreitada 

global (materiais e mão-de-obra); 

1.2. As tarifas de água e energia elétrica atinentes aos serviços correrão por conta da Contratante; 

1.3. Fica designado como fiscais dos serviços os servidores Natália Rodrigues Sari, Vagner Augusto 

Muller e Fernando Josias Wappler Dickow; 

1.4. O Contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local dos serviços, para 

representá-lo na execução do Contrato; 

1.5. Fica vedado à empresa vencedora do presente processo licitatório sub-contratar a execução total 

ou parcial de cada obra para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 78, VI, 

LF 8.666/93);  

 1.6. A empresa vencedora se responsabilizará pelas medidas de seguranças a serem adotadas. 

    

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 3.1. O recebimento dos serviços e fiscalização será pelos servidores Natália Rodrigues Sari, Vagner 

Augusto Muller, Fernando Josias Wappler Dickow, assim como na forma prevista nas Letras “a” e “b” do 

Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 3.2. Se verificada desconformidade do objeto e serviços em relação às especificações exigidas no 

Contrato, a empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 

3.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver 

em desacordo com o presente Termo de Referência, com a proposta da CONTRATADA e com o contrato.  

3.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela empresa CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.  

 3.5. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão fiscalizados pelo 

Município, através de seus fiscais, a qualquer hora; 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pela prestação dos serviços de mão de obra e fornecimento de materiais a empresa receberá o 

valor total global de R$ 49.211,42 (quarenta e nove mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos). 

4.2. O pagamento será efetuado em parcela única em até 10 (dez) dias após o recebimento total 

definitivo, mediante emissão da Nota Fiscal, sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete, a serem 

pagos na Tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.   

4.3. O pagamento se efetuado após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s) e/ou prestado o serviço, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data 

da efetivação do pagamento. 
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4.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os preços ofertados não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 

9.069, de 29 de junho 1995. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações, podendo esta alteração ocorrer a partir do dia da abertura das propostas do processo 

licitatório, obrigando-se a Contratada a comprovar documentalmente tal alteração. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Das obrigações sociais, comerciais e fiscais: 

           7.1. À CONTRATADA caberá: 

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

d) assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

desta licitação. 

7.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 

Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATANTE renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1. A rescisão contratual poderá ser: 

9.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

9.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
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9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

conseqüências previstas no item 8.1, letras “c” e “d”. 

9.3. Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

9.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem 

que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os 

houver sofrido. 

9.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as conseqüências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

Secretaria Dotação Recurso 

Educação e Desporto 6914 001 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS 

  11.1. Os serviços deverão ser iniciados na data de assinatura do contrato. 

 11.2. O CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo período de 45 

(quarenta e cinco) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

 12.1. Serviços de pintura, para execução de retirada da atual pintura em revestimento, sendo 

atualmente o concreto revestido por uma camada epóxi semi flexível, onde atualmente apresenta defeitos, 

tais como desgaste e bolhas de ar na região das juntas de dilatação, e a execução de um novo revestimento, 

no mesmo material 

 12.2. A pintura deverá ser de primeira qualidade, atendendo as necessidades, sendo realizada por 

profissional qualificado e utilizando tintas especificadas neste Termo de Referência, materiais e 

equipamentos adequados e que atendam as normas de segurança. 

 12.3. Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela empresa contratada sendo estes 

de primeira linha e de acordo com as normas da ABNT - 14050/1998 - Sistemas de revestimentos de alto 

desempenho, à base de resinas epoxídicas e agregados minerais - projeto, execução e avaliação de 

desempenho - e as demais referencias normativas nacionais e internacionais relacionadas ao tema. Por se 

tratar de trabalhos com produtos químicos, as recomendações dos fabricantes deverão ser rigorosamente 

observadas para evitar danos à saúde de quem os manusear e à natureza.  

  12.4. Devem ser atendidos todos os requisitos conforme a tabela 02 da NBR 14050/1998 - 

Desempenho mínimo por produto. 

  12.5. Todas as cores a serem pintadas, foram definidas pela fiscalização, de forma que a tabela de 

cores e áreas estão definidas na tabela abaixo: 

 

COR ÁREA (m²) 

Laranja 311,10 

Azul 380,50 

Cinza  272,00 

 

Totalizando uma área para pintura de 963,60 m², deve-se somar a demarcação das linhas dos esportes 

vôlei e futsal. 

 

12.6. MATERIAL E SERVIÇOS: 

 12.6.1. O material a ser utilizado deve ser Primer e tinta do tipo Epóxi de boa qualidade.  
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12.7.  DAS ETAPAS: 

1º ETAPA: Remoção da atual pintura em epóxi com lixamento e limpeza da área, sendo necessária a 

limpeza dos resíduos gerados, aspirar todo o pó e limpeza total do local com álcool, o deixando pronto para a 

instalação de um novo piso.  

 

2º ETAPA: Aplicação do selador do tipo Primer epóxi ou Primer uretano, de modo a promover a perfeita 

ancoragem do revestimento, com a superfície limpa e dentro da faixa de umidade fornecida pelo fabricante, 

conforme o Tipo 04, pintura de alto desempenho, especificada no item 9.4.4 da NBR 14050/1998 

 Características: Ponte de aderência a ser aplicada sobre a superfície do substrato, constituído por 

uma base em resina epóxi, com elevado poder de percolação (baixa viscosidade), visando o fechamento dos 

poros e de pequenas imperfeições deixadas pelo fresamento/polimento.  

 Aplicação: Deverá ser aplicado sobre o substrato existente de todo o piso. 

 Execução: O primer será misturado com a quantidade de catalizador determinada pelo fabricante 

com o auxílio de um misturador e distribuído no substrato com um rolo de poliamida até se obter uma 

camada fina e uniforme. O primer deverá ser curado por 8 horas, no mínimo, variando conforme a 

temperatura do ambiente. 

 

3º ETAPA: Pintura epóxi RAD de alta espessura (600 micras), onde os critérios de desempenho são 

eminentemente de natureza química, obedecendo os parâmetros da tabela 02 - Desempenho mínimo por 

produto - da NBR 14050/1998,  nas cores especificadas do projeto.  

Características: revestimento monolítico pintura, a base de resina epóxi 100%, sem solventes, na 

espessura nominal de 0,6mm.  

Acabamento: Cor e brilho determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: quadra do Ginásio Esportivo do Município de Agudo.  

Execução: A superfície de concreto deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes tais como: 

sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras, etc. Proceder a aplicação de maneira a atingir a espessura especificada. 

 

4ª ETAPA: Pintura das faixas demarcatórias de futsal e vôlei. 

  Características: pintura à base de resina epóxi 100%, sem solventes, na espessura de 300 micras.  

Acabamento: na cor branca. Referência – Miaki, Max Port ou equivalente. 

Aplicação: para as pinturas demarcatórias horizontais para a prática de  esportes de futsal e vôlei, 

que deve seguir em vigor com o projeto especificado, com largura de 10cm.  

Execução: Serão aplicadas sobre pintura epóxi, conforme ficha técnica do fabricante de maneira a 

atingir a espessura especificada. 

  

5º ETAPA: Limpeza, serviços finais e desmobilização. A desmobilização consiste na desmontagem e 

retirada de todos os equipamentos. Antes da desmobilização a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de 

todos os pisos que tenham sido objeto dos serviços. Riscos, manchas e materiais aderidos que não possam ser 

removidos, adequadamente, conforme recomendação dos fabricantes, deverão ser substituídos sem ônus para 

a CONTRATANTE. Se necessário, a CONTRATADA deverá efetuar retoque ou repintura de superfícies, 

entregando-as em perfeito estado de novo. 
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12.8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 12.8.1. Respeitar as normas e procedimentos de cada etapa de execução, prezando pela melhor técnica; 

 12.8.2. Cumprir rigorosamente todas as condições estabelecidas no termo de referência; 

12.8.3. Responsabilizar-se pelo descarte do resíduo proveniente da retirada do atual piso epóxi e 

entulhos referentes ao serviço; 

12.8.4. Fornecer a mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos, gerência e acompanhamento 

técnico dos serviços; 

12.8.5. O fornecedor deverá fornecer garantia por 24 meses (02 anos); 

12.8.6. Em caso de necessidade de acionar a garantia, o fornecedor deverá prestar assistência em ate 15 

dias após o chamado; 

12.8.7. O prazo de execução para a execução do serviço será de 45 dias. 

12.8.8. Competirá a empresa CONTRATADA o fornecimento de todo o material como ferramentas, 

equipamentos, tintas, lixas e insumos necessários para o perfeito desempenho dos trabalhos. 

12.8.9. Competirá a empresa CONTRATADA a admissão de mão de obra necessária para desempenho 

dos serviços contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários e demais exigências das 

leis trabalhistas, previdenciária, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza como: despesas referentes a 

seus empregados, hospedagem, alimentação, deslocamentos, local para depositar os equipamentos, 

manutenções, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a 

proponente pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a 

outrem. 

12.8.10. A empresa CONTRATADA deverá respeitar a legislação vigente sobre Medicina, Higiene e 

Segurança do Trabalho esculpida na Lei n.º 6.514, de 22/12/1977, na Portaria do Ministério do Trabalho n.º 

3.214, de 08/06/1978, nas Normas Regulamentadoras (NR’s) que instituiu. 

12.8.11. A empresa CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, gratuitamente, todo o 

equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC) de trabalho, segundo a natureza dos serviços, 

observando a legislação, mantendo a ficha de entrega de EPIs atualizada e tendo a obrigação de: Adquirir o 

tipo adequado de EPI à atividade que será desenvolvida pelos empregados; Fornecer ao empregado somente 

EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho; Treinar o empregado sobre o uso adequado do EPI; Tornar 

obrigatório o seu uso, nos termos do disposto na NR-6.  

12.8.12. A empresa CONTRATADA deverá observar e exercer fiscalização em relação a seus 

empregados, visando o cumprimento das normas de Segurança do Trabalho previstas em lei, e o 

cumprimento do Contrato dentro do prazo estipulado. 

12.8.13. Informar a CONTRATANTE previamente ao início da prestação dos serviços, a indicação de 

preposto para os serviços contratados, sendo esse de forma expressa, formalmente designado competirá, 

diariamente, administrar e/ou gerir os serviços contratados, prestando ao Fiscal do Contrato todos os 

esclarecimentos por este julgados necessários. Em caso de eventual afastamento do preposto formalmente 

designado, a CONTRATADA, prévia e expressamente, deverá designar preposto substituto. 

12.8.14. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 

por si mesma ou através de seus empregados e/ou preposto, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa advir em decorrência da prestação de serviços ajustada.  

12.8.15. Responsabilizar-se, sem que isto importe em ônus para a CONTRATANTE por toda e qualquer 

tarefa executada fora das especificações e/ou prévias programações.  

12.8.16. Manter, durante toda a fluência contratual, as condições de habilitação e qualificação 

comprovadas no procedimento licitatório, o que poderá ser objeto de verificação pela CONTRATADA a 

qualquer tempo. 

12.8.17. A qualquer tempo e a seu exclusivo critério, face a inobservância no cumprimento de rotinas ou 

especificações exigidas para a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de 

qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, ficando esta obrigada a proceder à respectiva 

alteração.  

12.8.18. A empresa CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias quanto à proteção de 

funcionários, público em geral e imóveis, evitando que eventuais resíduos possam causar prejuízo, possíveis 

quebras, avarias, destruição, inutilização de qualquer objeto ou bem público causado pelo uso de material 

inadequado, caberá à empresa CONTRATADA, efetuar o ressarcimento total pelo dano causado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A empresa contratada deverá 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.   

 13.2. A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 13.3. A parte Contratada declara ainda estar ciente e conforme com todas as disposições e regras 

atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas contidas 

na licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 13.4. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, 

cujas reclamações se obrigam a atender, prontamente, mantendo no local do serviço a supervisão necessária, 

tendo um representante ou preposto com poderes para tratar com o Município; 

13.5. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independentemente das sanções 

cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços reclamados e não executados, notificando 

previamente a contratada, descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento subseqüente, sem 

que a mesma possa impugnar seu valor; 

13.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços; 

13.7.  Havendo outras infrações por parte da empresa contratada, o Município aplicará as demais 

penalidades previstas na Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

13.8. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários 

e tributários decorrentes da execução do contrato, fica exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe, 

ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, 

quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de igual 

teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o Contrato lido e 

conferido e  estando de acordo com o estipulado. 

                                                                                                            

                                                                                                                Agudo, 08 de março de 2021. 

 

 

    LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                              GRAZIELE FERREIRA DE SOUZA        

           Prefeito Municipal                                                                           WRSG Pisos e Revestimentos Ltda                       

               Contratante                                                                                             Contratada          

 

 

NATÁLIA RODRIGUES SARI              

 Testemunha e Fiscal do Contrato      

CPF: 019.079.740-16 

 

 

VAGNER AUGUSTO MULLER 

 Fiscal do Contrato 

CPF: 986.923.640-53 

 

 

FERNANDO JOSIAS WAPLLER DICKOW 

 Fiscal do Contrato 

CPF: 003.551.820-09 

 


