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AUTORIZ ç^O COI\TTRATAÇÃO DIRETA Lei Federal no. No r4.r33, DE
rO DE ABRIL DE ZOZT

^ Na qualidade de ordenadora de despesas, do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, autorizo a presente, CONTRATAçÃO rOn DISPENSA DE
LICITAÇÃO, nos termos da requisição, projeto base em anexo, e demais elementos
constantes do Processo de Contratação Direta no. OO6fZO21, o que o faço com
fundamento nos arts. Tz e 7S,l da Lei Federal no. No ra.rgg, DE r.o DE ABRIL DE
zozt, para fins da contratação da empresa de engenharia para execução
dos serügos de construção de rz (doze) ban_heir_o^s, I4R{ATENDER A
POPULAÇÃO DE WLNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, DOS

DISTzuTOS DE CARICÉ, QUEBEC, IBIRANGA, que tem como contratante o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISÍÊ\CIA SôCIAL, C 

'O*ô 
CONTRATADO KALINE «ÉSSN

DA SILVA EIRELI, CNPJ/MF N. 3r.34r.238/ooor-o4, cujo valor da proposta perfaz a

monta de R$ 4g,47g,52 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta.e nove reais e

cinquenta e dois centavos).
Encaminhe-se para publicação e demais providências cabíveis.

Itambé - PE, zz dejulho de zozr.

J .lronrrtÍt "1, lw^,lt,., j^^,-r.- ,A /)í^*^l- ,(,.,*.o
ARCINETE DE LOURDES SARAIVA DE MIRANDA LUNA

cESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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coNTRATo DE rRESTAÇÃo or sERyrÇos N" 004/2021-
ASSISTENCIA/COMPRAS

coNTRATo DE oBRA púnuca euE
ENTRE SI CELEBRAM, O FUNDO
MUNICIpAL DE ^LsslsrÊNclA socrAl E A
EMPRESA KALINE KESSIA DA SILVA
EIRELI.

Contrato de prestação de serviços que firmam, como Contratante, o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, peisoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o no 10.150.050/0001-09, com sede na Rua Josué de Castro, no. 84, nesta cidade,
legalmente representado por sua Gestora Sra. ARCINETE DE LOURDES SARAM DE
MIRANDA LUNA, brasileira, casada, professora aposentada, residente à Rua Pedro Araújo, no
142, Centro, Cidade de Itambé, Estado de Pernambuco, inscrita no CPF sob o n." 052.125.374-
87, RG n.'7.393.007, SDS-PE e como CONTRATADA, a empresa KELINE KESSIA DA
SILVA EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.o 31 .341.23810001-04, com sede na
Rodovia PE 075, KM 28, Loteamento Figueiredo, na cidade de Itambé, Estado de Pernambuco,
neste ato legalmente representada pela Srta. KALINE KESSIA DA SILVA, brasileira, solteira,
empresária, residente à Rua das Margaridas, no 283, Jardim Bela Vista, na cidade de Itambé,
Estado de Pernambuco, inscrita no CPF sob o n" 132.005.174-09 e RG n.' 8.724.355 SDS-PE,
com fulcro no processo na modalidade Dispensa n,'00612021 ASSIST./COMPRAS, do tipo
"menor preço" ofertado, através da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
global, nos termos da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e
condições, com fulcro no art. 72 daLei 14.133 de 1o de abril de 2021, e respectivas alterações,
além das demais nornas legais pertinentes.

clÁusur,apRrunrna. - oo Rncrurtr, .ruRÍorco

1.1 Os serviços, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado à Dispensa de

Licitaçáo, rege-se pela Lei Federal n.o 14.133, de 01.04.21, por suas cláusulas e pelos preceitos
de direito público, aplicando- lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e

Disposições de Direito

CLÁUST]LA SEGUNDA _ DO OBJETO

2.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa de engeúaria para

construção de 12 (doze) banheiros, para atender a população em vulnerabilidade do município
de Itambé, dos Distritos de Caricé, Quebec e Ibiranga, seguindo o que rege, na regulamentação

da Lei Municipal de no 1 .68812013, art.2, alínea "d".

TER

3.1. O presente Contrato tem vigência de 60 sessenta dias, podendo ser prorrogado nos termos

do art. I l3 da Lei no 14.133121e demais normas legais pertinentes.

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09

Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com #



PREFEITURA SEMPRE COM VOCÊ

CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATo

4.1. A gestão do contrato incumbirá a Secretaria de Assistência Social, a Sra. ARCINETE DE
LOUREDES SARAM DE MIRANDA LUNA, brasileira, casada, CPF no 052.125.374-87,
residente e domiciliada à Rua Pedro Araújo, no 142, Centro, Cidade de Itambé, Estado de

Pernambuco.

IM

CLAUSULA QUINTA _ DA EXECUÇÃO DO CONTRATO I
5.1. O Contrato deverá ser executado frelmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas, norÍnas e da Lei regente, respondendo cada uma das partes pelas consequências de

sua execução.

5.2. O serviço deverá ser realizado na forma e condições fixadas no presente instrumento, quando

solicitado pelo CONTRATANTE.

5.3. Durante o pruo de vigência deste CONTRATO, vigorará a proposta de preços apresentada

pela empresa vencedora, que será parte integrante deste instrumento, período no qual a
CONTRATADA estará obrigada a executar os serviços ao CONTRATANTE, sempre que por
ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas.

5.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

cLÁusuLA sExTA - DAS CONDrÇÕES E PRAZODAPRESTAÇÃO nOS SERVIÇOS

6.1. As Ordens de serviço ou instrumentos equivalentes, de que trataa cláusula antecedente

somente serão consideradas válidas para efeito de pagamento se previamente autorizadas pelos

setores competentes da Secretaria beneficiiíria, paÍa todos os fins de direito, sendo

desconsideradas quaisquer outras ORDENS que não sejam determinadas pelas autoridades

competentes.

6.2. As Ordens de Serviços (OS) ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior

deverão conter:

a) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade;
b) Descrição dos serviços, quantidade e valor;
c) Assinatura e carimbo do requisitante;

6.3. Estando o serviço em desacordo com as especificações e condições detalhadas no presente

termo de Contrato, a CONTRATADA deverá refazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a

partir da comunicaçáo, para assim proceder sob pena a de configuração da inexecução das

obrigações assumidas no presente ajuste, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
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7.1 Como contraprestação à prestação do serviço, objeto deste pacto, a Contratarfie pagará à

Contratada o valor global de R$ 49.479152 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove
reais e cinquenta e dois centavos), proporcionalmente de acordo com os boletins de medição,
efetuados e devidamente atestados pelo setor competente, até a conclusão da obra. Conforme
descrito abaixo:

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09

ITEM DESCRIÇÃo DoS SERVIÇOS UN, QUANT.
PREÇO

uxrrÁnro sl nor
pnsÇo uxrrÁnro cl

BDI
VALOR (RS)

0,1 401,95 479,16 47,92Ll

MAGRO PARA
TRAÇO
MEDIA/
AF

1:4, 5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
BRITA I). PREPARO MANUAL.

M3

M3 0,ó4 60,95 12,66 46,501.2

escevlçÃo MANUAL DE VALA coM
PROFI.]NDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

69,08 t.414,80M2 20,48 51,95Ll

FURADOS NA
DE 9Xl9Xl9CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
Ánpe r.Íeuroe MAroR ou IGUAL A
6M, sEM vÃos E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

HORIZONTAL

AL

2t,4'tI 18,01 2t,47VAZADO DE CONCRETO,
I6 FUROS

UND5.2

3,81 125,5M2 32,9 3,23.1

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3

PREPARO MANUAL.

567 ,7 t16,45 28,95 34,51M23.2

DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
l:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 4OOL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES TNTERNAS

DE PAREDES, ESPESSI.]RA DE 2OMM,
coM ExEcuÇÂo DE TALlscAS.

128,0241,95 50,01M2 2,564.t
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSI.JRA 4,0 CM, PREPARO

uecfuuco DA ARGAMASSA.

PISO

290,81290,81uN. 243,955.1

sEMr-ocA (LEvE ou tuÉom),
8OX2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS
FoRNECTMENTo E rNsrALAÇÃo.

I t,44I1,449,6IJN.

PORTA CADEADO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
5" CHAPA COM ESPESSI.JRA MINIMA
DE I,7O MM E LARGURA MINIMA DE

E

CM

6.1

204,98204,981,00 l7l,95UN,

VASO
CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA . FORNECIMENTO E7.1
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{

1. FUNDAÇÃo 94,12

1 ELDvAÇÃO 1.436,27

3. REVESTIMENTO 693,22

4. PISO 128,02

AF 09/2020

5. ESQUADRIA§ 290,81

I

6, Ff,RRAGf,N§ t1,44

INSTALAÇÔES HIDROSSANITARIAS 865,43

rNsrer-lcÃo. AF ol/2020
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s l" O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas referentes aos serviços, objeto deste

Óontrato, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada dos mesmos no protocolo da

Prefeitura Municipal de ltambé, sito à Rua Josué de Castro, no 84, Centro, ItambélPE, Centro,

Itambé-PE.

§ 2o Ocorrendo atraso no pagÍrmento, desde que para tanto a CONTRATADA não teúa
õonconido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido,

pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).

§ 3" Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato,

na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

g.l. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta da Dotagão

Orçamentaria:
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7.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVP
nÍcroo soloÁvpr. DE 4oMM
(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS
SIFONADOS, ETC.)

UND l,00 62,95 75,04 7 5,04

PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVP
nÍcno sor"oÁvEl DE looMM (vAso
SANITARIO)

IJN. t,00 100,01 ll9,22 n9,22

7.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
Ácun FRIA (SUBRAMAL) coM
rusulnÇÃo DE PVC, DN 25 MM,
TNSTALADo EM RAMAL oe Ácue,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF I2I2OI4

UN, 2,00 108,95 129,88 259,76

't .5 CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO {.JN, 1,00 43,0t 51,27 s1,27

7.6

TORNEIRA CROMADA I/2" OU 314"

PARA TANeuE, peonÃo PoPLJLAR -

FoRNECTMENTo e ntsru,nçÂo.
AF 0l/2020

I.JN 1,00 18,95 22,s9 22,59

1.7

"
Ll

LAV
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIvALENTE, PADRÀO POPULAR .
FORNECIMENTO E TNSTALAÇÃO.

BASE F,27 - FORNECIMENTO E

INST

UN.

UN.

l,00

1,00

I t0,95

18,95

132,26

,) {q

t23,26

22,59

8.2

g.

9.t

ffi
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHI.]MBAMENTO

LuurNÁRn E

TRAMA
,A 

POR

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADos np nrÉ z Ácues PeRe
TELHA cpnÂutce cAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

UN.

I
M2

1,00

4,00

120,10

50,95

143,17

60,74

143,t7

242,95

9.2

TELHAMENTO COM TELHA
cenÂuc,q
COLONIAL,
INCLUSO
N 07t2019

CAPA-CANAL, TIPO
cov arÉ z Ácue,s,

TRANSPORTE VERTICAL,
M2 4,00 40,95 48,82 tgs,27

TOTAL -> 4.123,29

TOTAL 12 BANHEIROS -> 49.479,52

\@,
N

rNsrALAÇôEs ELÉrntces 165,76

COBERTA 138.22

CLÁUSULA OITAVA _ DOS RECURSOS [.INANCEIROS
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030302 - sECRETARTA DE ASSISTÊNcIa socIAL - FUNDo MUNrcrpAL DE
assrsrÊNcrA socrAl,
0824410041.039 - Construção de Casas e Benfeitorias em Habitações Populares
449051.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1. As alterações, porventura necessiirias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão efetivadas
na forma e condições do art. 124 da Lei n.o 14.133121, formalizadas previamente através de

Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este Contrato para todos os fins
legais.

10.1. O regime jurídico que rege este acordo confere ao Contratante as prerrogativas constantes

do artigo 72 da Lei 14.133121, as quais são reconhecidas pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS OBRIGAÇÕNS »N CONTRATADA

11.1. Sem prejuízo das obrigações constantes

CONTRATADA:
na Lei l4.l33l2l caberá, ainda, à

1 1.1.1. Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações da proposta apresentada,

não sendo admitidas quaisquer alterações sem prévio coúecimento e aprovação por parte do

CONTRATANTE;

ll.l.2. Deverão estar incluídos todos os custos referentes aos serviços, inclusive mão-de-obra;

materiais operacionais; taxas e licenças; emolumentos; lucro da CONTRATADA e o que mais

for necessario para a perfeita execução deste Contrato;

11.1.3. Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas vigentes ou que veúam a ser

instituídas, relativas ao pessoal direta ou indiretamente designado para execução da entrega,

cabendo-lhe, em consequência, o ônus com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais

obrigações;

1 1 .1 .4. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as norÍnas de segurança, higiene e medicina

do trabalho;

11.1.5. Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de seus

empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens,

não implicando corresponsabilidade do CONTRATANTE;

1 1.1.6. Responsabilizar-se pela disciplina, respeito e cortesia dos empregados durante a execução

da entrega, bem como pelo cumprimento das regras e norÍnas internas do CONTRATANTE;

ll.L7 .Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, em

decorrência ao fornecimento dos produtos;

11.1.8. Entregar o CONTRATANTE a Nota Fiscal dos serviços prestados, no prazo acordado,

de acordo com o quantitativo de equipamentos e suas devidas franquias contratadas;

11.1.9. Nos termos do art. 120, dalei 14.133121, a CONTRATADA é responsável pelos danos

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
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execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompaúamento pelo órgão interessado.

11.1.10. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, executando os

serviços, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, nornas e legislação;

1 1.1.1 1 . Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

ll.l.l2. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação,

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações da proposta;

§ 1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões, que se fizerem necessários ao fornecimento, até 25%o (vinte e cinco por cento) do

valor inicial deste Contrato, conforme disposto no art. 125 da Lei 14.133121 e demais normas

legais pertinentes.

§ 2'E expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação no todo ou em parte do objeto

do presente Contrato.

§ 3" Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente Contrato,

em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA§.OBRIGAÇÕES DA CONTRATAI\TE

12.1. Caberá ao Contratante as seguintes obrigações:

l2.l.l Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.2. Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários a

prestação dos serviços;

12.1.3. Exercer o acompaúamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encamiúando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis;

12.1.4. Utitizar os equipamentos corretamente, segundo os padrões técnicos indicados pela

CONTRATADA;

l2.l.5.Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente aos serviços prestados,

no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

12.1.6. Não permitir que outra empresa ou instituição execute os serviços, obrigação da

CONTRATADA;

12.1.7 . Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos serviços prestados;

N
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12.1.8. Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como
possíveis imperfeições, falhas ou irregularidades que venham a ser observadas, ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão dos serviços;

12.1.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

12.1 .10. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações
dos usuarios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA RESCISÃO CONTRATUAL

13. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições de acordo com o disposto
no art. 138 da Lei 14.133121.

A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento

deconente de sua própria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagão, por mediação ou por comitê de

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ l" A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão

ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a

termo no respectivo processo.

§ 2" Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administragão, o contratado será

ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
III - pagamento do custo da desmobilização.

i

14.1. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, frcará

sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 155 e 156

da Lei 14.133121, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigidaparu o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigidapara a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitagão sem motivo
justificado

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09

Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail'com ,@
W



M
PREFEITURA SEMPRE COM VOCÊ

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as

seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.1. Conforme disposto no art.75, § 3o, da Lei 14.133l2l,as contratações de que tratam os

incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso

em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto

pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de

eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

1 6. 1 . Nos termos do art. 146, daLei 14.l33l2l e suas alterações posteriores, no ato da liquidação

da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e

fiscalização de tributos daUnião, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo

em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Sob o pálio do disposto no art. 92, §zo,da Lei 14.133121, fica eleito o foro da Comarca de Itambé

para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, pgr se encontrarem justos e acordados, ftrmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de

idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemuúas que também assinam.
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