
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022                                    DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2022

CONTRATO Nº 22/2022

Contrato que entre  si celebram o Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE de
Rio Negrinho, Estado  de  Santa  Catarina, com endereço na Travessa Theodoro Junctum, nº 124,
Centro, inscrita no CNPJ sob nº 85.908.309/0001-37, neste ato representada por seu Diretor Geral
Sr.  Valdir  Firmo  Caetano  Júnior,  portador  do  CPF  nº  036.268.119-80,  doravante  denominada
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., com sede na
Rua  Anélio  Nicocelli,  nº  1720,  bairro  Figueirinha,  na  cidade  de  Guaramirim,  estado  de  Santa
Catarina,  registrada no CNPJ sob o nº  03.620.927/0001-12, neste ato representada pelo Diretor
Senhor Mauricio Vogelsanger, CPF nº 638.924.309-00, doravante denominada simplesmente  de
CONTRATADA,   em  decorrência  da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  4/2022,  mediante  sujeição
mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93, a seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1  CONSTITUI  O  OBJETO  DESTE  CONTRATO  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO COM
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA,  CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE), FAIXA F.
ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR

TOTAL
1 435 TON serviços  de  recomposição  de  asfalto

com fornecimento e aplicação de massa
asfáltica, CBUQ (Concreto  Betuminoso
Usinado a Quente), FAIXA F.

785,00 341.475,00

1.2 A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do
presente  contrato;  ter  condições  de  executá-lo  dentro  das  normas  técnicas  com  qualidade  e
segurança e concluí-lo, executando todos os itens do orçamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo
teor  é  de  conhecimento  das  partes  contratantes:  Processo  Licitatório  nº  12/2022  modalidade
Dispensa de Licitação nº 4/2022, proposta da CONTRATADA, além das normas e instruções legais
vigentes no País, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA
3.1 A presente aquisição se justifica face ao estado precário de conservação e ao interesse público
de executar-se a manutenção/conservação Das vias DANIFICADAS, EM VIRTUDE DE obras de
implantação DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA E ESGOTO do SAMAE de Rio Negrinho.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1  Os  produtos  constantes  do  objeto  do  presente  Processo  serão  entregues  pelo  vencedor
conforme a solicitação do SAMAE em ruas a serem indicadas pelo SAMAE, mediante autorização
por escrito, com acabamento e textura superficial adequados tendo em vista segurança e conforto do
usuário, obedecendo ainda as seguintes considerações:
* 435 TON DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), FAIXA F;
* Sinalização dos pontos de trabalho com cone ou placa;
* Espessura do reparo com sela trinca deverá ser no mínimo de 3 cm compactada;
* Tintura da ligação RR-1C;
* Espalhamento da massa da maneira uniforme;
* Compactação com vibro acabadora e rolo compactador;
* Remoção dos entulhos dos locais;
* Varrição com ar comprimido.
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4.2  Os  produtos  entregues  deverão  ser  de  primeira  linha,  dentro  das  especificações,  sem
adulteração, ou contaminação, obedecendo rigorosamente a todas as normas técnicas aplicáveis,
principalmente quanto ao transporte.
4.3 As  Notas  Fiscais  deverão  estar  devidamente  vistadas  pelo  servidor  responsável  pelo  seu
recebimento. 
4.4  Caso  os  produtos  entregues  não  correspondam  ao  exigido  a  empresa  contrata  deverá
providenciar  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  de  notificação
expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na
Lei n.º 8.666/93.
4.5 Os produtos deverão ser cotados com frete CIF e aplicados em ruas a serem indicadas
pelo SAMAE.

CLÁUSULA QUINTA - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1 Comprovação de aptidão para fornecimento de bens, compatível em características com o objeto
da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 
6.1 Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:
6.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado
para entrega, sem ônus para o SAMAE.
6.1.2 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE de Rio Negrinho – SC ou a terceiros, por
atos de seus empregados ou prepostos.
6.1.3  Responder  pelas  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  de
acidentes do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no
desempenho dos serviços contratados ou em conexão com eles.
6.1.4 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos e seu transporte até o local  estipulado para
entrega.
6.2 Constituem obrigações/responsabilidades do SAMAE de Rio Negrinho:
6.2.1 Receber, fiscalizar e realizar sua análise dos produtos, quanto à quantidade e qualidade.
6.2.2 Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê- las
a tempo ao setor competente. 
6.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE ENTREGA
7.1  O  prazo  de  execução  dos  serviços  será  de  no  máximo  48  (quarenta  e  oito)  horas,  após
solicitação, através de emissão da Ordem de Compras Fornecimento pelo Setor de Licitações  do
SAMAE de Rio Negrinho.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE,
até 10 (dez) DIAS após o término do serviço mediante apresentação da Nota Fiscal.
8.2 A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente e caso não haja
possibilidade de enviar boleto bancário, informar o número da Conta-Corrente e da Agência Bancária
para realização do respectivo pagamento.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
9.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação:
299/2022.14.01.17.122.14.2.168.3.3.90 - Aplicações Diretas do orçamento vigente do SAMAE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 Por atos ilícitos cometidos na execução do contrato,  o SAMAE, garantida a prévia defesa,
aplicará as seguintes sanções: 
I – advertência ESCRITA. 
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II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado. 
III  - a licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não
apresentar  a  documentação,  falhar  ou  fraudar  na execução do  contrato,  comportar-se  de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até  que seja  promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520/2002). 
10.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas com a do inciso II, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
10.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar o fornecimento, sujeitará à multa no
valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato. 
10.4 A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com SAMAE pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
10.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de
licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

Rio Negrinho, 23 de maio de 2022.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico
OAB/SC 52.442

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratada
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