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CONTRATO NO 98/2021    

Processo no 3728/2021 

Dispensa de Licitação 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA EMA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EIRELI, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE 

E DE CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 

EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM . 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, pessoa jurídica de direito 

público interno inscrita no CNPJ sob o n˚. 36.350.312/0001-72, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal a Srª. Ana Izabel Malacarne de Oliveira, 

brasileira, casada, portadora do CPF nº 775.711.857-34, residente na Rua 

Goiânia, s/nº, Centro, São Domingos do Norte/ES, doravante denominada 

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Ema Engenharia e Construção Eireli, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 20.778.934/0001-66 

estabelecida na Rua Colatina, Bairro Cristo Rei N° 45 , São Domingos do 

Norte/ES e-mail  designada abreviadamente de CONTRATADA, representada 

neste ato pelo senhor Edson Moreira de Araujo, portador do CPF n° 147.376.237-

50, RG 3.308.061, residente na Rua Colatina, Bairro Cristo Rei N° 45 , São 

Domingos do Norte/ES acordaram e  ajustam firmar o presente pelo regime 

menor preço, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se 

outorgam e se obrigam: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    

1.1.O objeto deste contrato é a prestação de serviços para  a construção de muro de  

arrimo LOCALIZADO NA Rua Projetada III, Bairro Cris, com fornecimento de mão-de-

obra e materiais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO  

2.1. O objeto deste Contrato será realizado na forma de execução indireta.  

2.2. A forma de execução do objeto deste Contrato e suas características encontram-

se detalhadas e dispostas no Termo de Referência.   

2.2.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências das instalações do edifício 

em uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas diária até  o final do serviço. 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS  

3.1. DA VIGÊNCIA O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da  

assinatura da Ordem de Execução Serviço.  

3.2. DE INÍCIO DA EXECUÇÃO - O prazo de início dos serviços será de, no máximo 3 

(três) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços, 

a qual será emitida pela Contratante.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL 

 4.1. O valor do serviço, objeto do presente instrumento contratual, será de R$  

43.044,50 (quarenta e tres mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

4.2. Estão incluídos no preço deste Contrato todos os custos com os profissionais 

designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO  

5.1. As medições serão mensais, exceto a última que ocorrerá quando da conclusão 

dos serviços e do recebimento provisório, através da servidora Camila Coradini Altoé 

do Setor de Engenharia da PMSDN. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO  
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6.1. As medições serão mensais, exceto a última que ocorrerá quando da conclusão 

dos serviços e do recebimento provisório;  

6.2. As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o período 

estabelecido no item 12.1, sendo que os eventuais serviços impugnados pela 

fiscalização não serão considerados até sua correção total;  

6.3. O pagamento de qualquer fatura dar-se-á em até 20 (vinte) dias úteis, contados a 

partir da data de entrega da fatura e demais documentações exigidas;  

6.4. As faturas deverão ser emitidas e entregues à PMSDN a partir das datas das 

aprovações das correspondentes medições.  

6.5. A PMSDN comunicará a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da 

aprovação das medições;  

6.6. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus 

vencimentos ocorrerão em até 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua 

reapresentação;  

6.7. A devolução de qualquer fatura relativa à medição não aprovada, em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a detentora suspenda a execução dos serviços;  

6.8. Serão acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item 12.3, os dias em 

que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou 

correção a ser paga ;  

6.9. Os pagamentos estarão condicionados à apresentação dos comprovantes de 

quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributárias, mediante 

apresentação do “RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DE ENCARGOS – 

RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 

049-R/2010 e INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº. 001/2008, ambas do Estado do Espírito 

Santo. 

 
CLÁUSULA SETIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato correrão a conta 

de recursos específicos consignados no Orçamento do corrente exercício: 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 
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Ficha 447 -  Fonte 1001 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 8.1. A CONTRATADA deverá enviar relação nominal dos profissionais que atuarão 

junto ao CONTRATANTE, indicando CPF, área de atuação, mantendo a relação 

atualizada, informando à CONTRATANTE sempre que houver qualquer substituição de 

seus empregados alocados nos serviços objeto deste Contrato, quando for o caso. 

8.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 

padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da 

legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pelo órgão interessado, com espeque no art. 70 da Lei nº 

8.666/93.  

8.3. Arcar com os prejuízos causados ao CONTRATANTE decorrente de qualquer 

infração, seja qual for, praticada por seus técnicos e/ou prepostos durante a 

execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE.  

8.4. Implantar, de forma adequada, planificação, execução e supervisão permanente 

dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz, realizando as 

atividades de maneira meticulosa e constante e mantendo sempre em perfeita 

ordem todas as dependências objeto dos serviços.  

8.5. Garantir que os seus empregados se apresentem devidamente limpos e 

uniformizados, portando crachás de identificação com fotografia recente, provendo-

os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, de acordo com as necessidades e 

o previsto na legislação vigente. 

8.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela Administração.  

8.7. Apresentar, sempre que solicitado, cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo 

empregado, em que constem as horas trabalhadas, normais e extraordinárias, se for o 

caso.  
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8.8. Efetuar o pagamento dos salários, férias e décimo terceiro salário dos seus 

funcionários até a data limite na legislação trabalhista, se for o caso.  

8.9. Responsabilizar-se por todos os encargos comerciais e fiscais resultantes da 

execução do contrato.  

8.10. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas, no Termo 

de Referência, Anexo 1 e neste Contrato.  

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos necessários.  

8.12. A CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, 

principalmente em caso de alteração de endereço, sob pena de infração contratual.  

8.13. Cumprir com as demais imposições constantes do Termo de Referência e outras 

obrigações previstas neste Contrato.  

 
CLÁUSULA NONA – DA INDICAÇÃO DE PREPOSTO  

9.1. A CONTRATADA deve indicar, formalmente, quando da assinatura deste 

instrumento contratual, preposto que tenha capacidade gerencial para tratar de 

todos os assuntos previstos no Termo de Referência e neste instrumento contratual, sem 

implicação de ônus para o Contratante. 

 9.2. A CONTRATADA deve submeter à aprovação da CONTRATANTE, imediatamente, 

eventual substituição do preposto ou de qualquer membro da equipe, comprovando 

sua qualificação técnica para executar o objeto, conforme o Termo de Referência.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

I. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos 

serviços; 

II. Elaborar as planilhas de apontamento de serviços, para fins de processamento dos 

serviços executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados;  

III. Liberar os locais para execução dos serviços;  
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IV. Acompanhar a execução do contrato de acordo com as normas da portaria 

SEGER/PGE/SECONT Nº 49-R/2010;  

V. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual;  

VI. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços que 

verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, 

qualidade e aceitabilidade dos serviços;  

VII. Efetuar o pagamento do preço previsto nas condições definidas neste projeto 

básico.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA – DA FISCALIZAÇÃO  

11.1. No decorrer da execução do objeto do contrato, as ocorrências inerentes aos 

serviços deverão ser registradas no processo administrativo de fiscalização do contrato 

e comunicadas ao fiscal do contrato para aplicação de sanções, se for caso, 

conforme previstas neste Termo de Referência.  

11.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e avaliação 

sistemáticos pelo fiscal do contrato, o qual submeterá seus pareceres, devidamente 

fundamentados, à consideração da Administração da CONTRATANTE.  

11.3. Os serviços serão acompanhados pelo funcionário Salvador Cirilo Pereira, que 

competirá fiscalizar a execução dos serviços e dirimir, junto à CONTRATADA, as dúvidas 

que surgirem no curso da prestação dos serviços.  

11.4. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.  

11.5. A qualquer tempo, o fiscal poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar e comprometer o bom 

andamento dos serviços.  

11.6. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da empresa para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

subempreiteiros, dentre outros 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  
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12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:  

12.2. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a 

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

12.3. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do contrato;  

12.4. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 13.2 deste 

edital e na Lei Federal nº. 8.666/93;  

12.5. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado:  

(a) advertência;  

(b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;  

(c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 

(dois) anos;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80, todos da Lei n.º 8.666/93. Os casos de rescisão 

contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93  

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; c) judicial, nos termos da legislação vigente 

sobre a matéria.  
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13.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e 

fundamentado da autoridade competente.  

13.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n.º 

8.666/93 sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 

devidos pela execução deste Contrato até data de rescisão.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

14.1.Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93, o 

presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial, na forma de extrato.  

                                                                                    

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 

15.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Aguia Branca/ES, para dirimir dúvidas 

decorrentes do presente Contrato.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os 

necessários efeitos legais.  

 
São Domingos do Norte/ES, 18 de Outubro de 2021. 

 

 

 

    Ana Izabel Malacarne de Oliveira                 Edson Moreira de Araujo 

Prefeita Municipal Representante Legal 

Contratante Contratada 

            

 

                      Cassio Ribeiro 

Secretario municipal de Obras e Serviços 

Urbanos 

 

 

     TESTEMUNHAS: 

a)________________________________ b)_______________________________ 


