
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE  GUARUJÁ DO SUL    
 
 

CONTRATO Nº. 31/2021 
 
 

O MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.027.045/0001-87, com sede na Avenida João 
Pessoa, 1265,  neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor 
Claudio Junior Weschenfelder, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a Empresa PAGNUSSATTI ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sito na Linha São 
Jacó, s/n, sala, cidade de São Jose do Cedro - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 14.311.643/0001-60, neste ato representada por Sr. Heriberto Pagnussatti, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente 
Contrato, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e  legislação pertinente, nos 
termos  do Processo Licitatório  nº. 46/2021 - Tomada de Preço nº.04/2021 e 
seus anexos e nas  estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Contratação de empresa para execução de obra de barracões industriais no 
Loteamento Industrial Alcides Volkweis, através do Contrato nº. 2623.0552.687-
85/2020 de Financiamento á Infraestrutura e ao Saneamento FINISA, através da 
Caixa Econômica Federal e o município de Guarujá do Sul.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA  - REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. A obra será realizada em regime de empreitada global diretamente pela 
Contratada, vedadas a sub-contratação, ou transferência, sem anuência do 
Contratante. 
2.2. A obra objeto deste contrato deverá ser executada conforme Cronograma 
Físico Financeiro,   contados da data de inicio da obra constante  da respectiva 
Ordem de Serviço, a qual será emitida quando da assinatura do contrato. 
2.3. Quando da entrega da obra será emitido termo de recebimento provisório, 
sendo que o recebimento definitivo será efetuado 30 dias contados da data do 
recebimento provisório, mediante laudo de firmado pelo responsável técnico 
indicado pelo Município. 
2.3.1. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, 
a obra ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das 
exigências construtivas. 
2.3.2. Esgotado o prazo previsto no item anterior, e uma vez restando 
comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, as obras serão 
recebidas definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo Contratante, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 
2.4. O objeto do presente Contrato será recebido provisoriamente, pelo 
engenheiro responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, que for 
designado pelo Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual 
será assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da data de 
comunicação escrita de seu término. 
2.5. O Contratante, através de Engenheiro por ele indicado, acompanhará e 



fiscalizará a execução do objeto do presente Contrato. 
2.6. A Contratada deverá providenciar a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART/RRT relativa à obra, onde deverá constar o nome e número da 
Carteira junto ao CREA/CAU do Engenheiro/Arquiteto responsável pela gerência 
dos serviços, bem como ART/RRT dos engenheiros/arquitetos responsáveis 
pela fiscalização da obra.  
2.7. Esgotado o prazo previsto no item anterior, e uma vez restando comprovada 
a adequação do objeto aos termos contratuais, as obras serão recebidas 
definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo Contratante, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes. 
2.8. O Contratante recusará todo serviço que não atender as especificações, ou 
que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 
2.9. A Contratada deverá manter atualizado o Diário de Obras, a disposição do 
agente administrativo fiscalizador, e deverá ser entregue mensalmente ao 
engenheiro indicado pelo Contratante.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1. O preço a ser pago pela execução do objeto deste contrato será de R$ 
892.372,50 (Oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e dois reais, 
cinquenta centavos), sendo o apresentado na proposta da contratada, 
devidamente aprovado pelo contratante. 
3.2. O preço referido é final, não admitindo qualquer acréscimo, estando 
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como 
também os lucros da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será de acordo com o cronograma físico Financeiro, conforme 
o laudo  de medição assinada pelo engenheiro responsável do município, 
acompanhada da respectiva nota fiscal, sendo que o pagamento  esta 
condicionado  a liberação dos recursos Caixa Econômica Federal e o município 
de Guarujá do Sul.  
4.2. Os pagamentos serão feitos mediante apresentação da seguinte 
documentação:  
a) Em todas as faturas:              

- Nota fiscal, contendo certificado que o material foi recebido ou serviço 
prestado e que está conforme as especificações nele consignadas. Deverá 
constar no corpo da Nota Fiscal, numero do contrato, os percentuais e valores 
de retenção do ISS, INSS e IR, conforme o caso.  

- Prova de pagamento do Pessoal, folha de pagamento ou holerites 
devidamente assinado pelos funcionários vinculados a CNO da Obra, referente 
ao período de medição; 

- Prova de Recolhimento do INSS vinculado ao CNPJ da empresa e GPS 
– Guia de Recolhimento Social.  

- SEFIP da CNO da Obra referente ao período de medição; 
- Prova de Recolhimento do FGTS vinculados ao CNPJ e informações a 

Previdência Social; 
- Certidão negativa de débitos junto ao FGTS em plena validade; 

            - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
do domicilio ou sede do licitante e Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 



de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

b)  Somente na primeira fatura: 
- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA de execução 

do projeto; 
- Alvará de Construção; 
- Matricula da Obra ou serviço junto ao INSS; 
- Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia se for o caso, para obras 

novas e ampliações; 
4.3. No caso da obra não estar de acordo com as especificações técnicas e 
demais exigências fixadas neste contrato, o contratante fica, desde já, autorizado 
a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as 
alterações e retificações determinadas. 
4.4. Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações 
monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
neste. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DOS 
PAGAMENTOS 
5.1. O Município reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido 
à contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos quais 
sejam: 
a) ISSQN – A alíquota de 3% (três por cento) do valor global contratado, podendo 
ser deduzidos os custos dos materiais aplicados na obra, devidamente 
comprovados com notas fiscais de compra ou simples remessa, acompanhado 
do razão do centro de custo da obra assinado pelo contador responsável, 
conforme definido nos subitens 7.02 e 7.05 da Tabela XII, anexa a Lei 
Complementar nº 1603/2002 – Código Tributário do Município; e, 
b) INSS – O percentual mínimo definido na IN nº 971/2009 da RFB, podendo, a 
critério da empresa contratada, efetuar os recolhimentos por conta os valores 
devidos e declarados mensalmente nas GFIP / GPS em nome da matrícula da 
obra cadastrada, restando condicionado à liberação do saldo final mediante a 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito em nome da referida 
matrícula aberta. 
 
CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILDADES DA CONTRATADA 
6.1. A contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 
deste contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos 
os danos e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a 
provocar ou causar a contratante ou a terceiros.  
6.2. A contratada é responsável pela análise e estudos de todos os documentos 
fornecidos pelo contratante, para a execução dos serviços, não se admitindo, em 
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais 
documentos. 
6.3. A Contratada é também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou 
omissões dos projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos ainda que relativos 
a quantidades. 
6.4. No caso de autorização para subcontratação, não existirá qualquer vínculo 
contratual entre eventuais subcontratadas e o Contratante, perante o qual a 



única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a Contratada. 
6.5. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do contrato. 
6.6. A Contratada deverá aplicar na obra materiais de ótima qualidade, 
respondendo por eventuais prejuízos supervenientes decorrentes da qualidade 
destes materiais ou ainda de utilização de mão-de-obra desqualificada. 
 
CLÁUSULA  SETIMA  - DAS PENALIDADES 
7.1. Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitarão 
a Contratada, independentemente de outras cominações, ao pagamento de 
multa na ordem 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato, por dia 
de atraso. 
7.2. A inexecução total ou parcial do Contrato importará a Contratada a 
suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração 
Direta ou Indireta Municipal de Guarujá do Sul, pelo prazo desde já fixado em 02 
(dois) anos, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 
7.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontadas dos créditos 
que a Contratada tiver direito ou cobradas judicialmente. 
7.4. Será proporcionada defesa a Contratada, antes da imposição das 
penalidades elencadas nesta Cláusula. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 
a) por acordo entre as partes; 
b) unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 
c) pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
d) nos casos previstos no artigo 78 da Lei de Licitações e demais condições 
previstas na referida Lei. 
 
CLAUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA 
9.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrentes do 
presente processo licitatório correrão à conta das seguintes dotações: 

 
CLÁUSULA DECIMA  - PRAZO 
10.1. O presente contrato tem sua vigência a partir da data de assinatura até 31 
de dezembro de 2022,  podendo ser prorrogado por até igual período se o 
interesse público o exigir. 
 
CLÁUSULA DECIMA  PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
11.1.  Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 
8666/93. 
 



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA  – DA RESPONSABILIDADE E 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
12.1. A responsabilidade pela execução e fiscalização  do contrato será do 
responsável pelo Departamento de Engenheira Civil, conforme Decreto 
145/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRO – DA VINCULAÇÃO 
13.1. Este Contrato vincula-se ao Processo Licitatorio que lhe deu origem, 
devendo o contratado, durante toda a vigência contratual, manter as condições 
de habilitação exigidas no certame. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTO  - FORO COMPETENTE 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com prevalência 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas 
judiciais oriundas do presente contrato.  
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma. 
 
 

Guarujá do Sul - SC, aos 15 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
   Claudio Junior Weschenfelder,                  Pagnussatti Engenharia e Inc. Eireli 
   Prefeito Municipal em Exercício                                  Heriberto Pagnussatti 
                Contratante                                                               Contratado 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
Claudenice Caramori,                                 Francisco J. G. de Mattos,  
CPF: 014.940.979-66.                                                        CPF 681.840.349-20 
 

 


