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Contrato nº 69/2021

Ref.: Tomada de Preços nº 05/2021
Processo Administrativo nº 2.189/2021
Homologado: 10/09/2021

O Município de São Sepé, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ sob o
nº 97.229.181/0001–64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  João Luiz
dos Santos Vargas, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 3015051976
SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº
1322, Centro, nesta cidade, doravante a seguir denominada CONTRATANTE, e a
empresa Cansan Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob n° 31.385.937/0001-56,
com sede na Av. Júlio de Castilhos, nº 100, Sala 01, Centro, cidade de Nova Roma
do Sul/RS, CEP 95.260-000, neste ato representado por seu representante legal An-
derson Cansan, RG nº 1086099701 SJS/RS, CPF nº 029.205.310-00, a seguir de-
nominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos ter-
mos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações
pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.:

Cláusula primeira. O presente contrato tem por objetivo a contratação de
empresa prestadora de serviços técnicos na área de engenharia, para elaboração de
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI nas escolas:

Item Quant. Un Escola Endereço

1 3.480,72 m² EMEF Profª Maria José Valmarath 
Rua Percival Brenner, nº 970, Bairro
Medianeira.

2 853,33 m² EMEF Eno Brum (interior – Jazidas).
3 816,25 m² EMEF João Pessoa (interior – Tupanci).
4 912,30 m² EMEF Coronel Chananeco (interior - Cerrito).

5 244,12 m² Pré Escola Marisa Carvalho Cardoso
Rua  Augusto  Simoes  Pires,  Bairro
Kurtz.

6 223,25 m² Extensão Creche Marisa Carvalho Cardoso
Rua Camerino Correa, nº 143, Cen-
tro.

7 717,52 m² EMEI Dona Maria Liberata Fraga Prates
Agapto da Rosa, nº 319, Bairro Pon-
tes.

8 729,93 m² EMEI Zeferina A. Lopes
Rua Osvaldo Aranha, nº 1815, Cen-
tro.

9 599,09 m² EMEF Rio Branco
Avenida Vereador Daia Gazen, Bair-
ro Santos.

10 476,80 m² EMEF Padre Theo
Rua Teobaldino Tatsch, nº 531, Bair-
ro Tatsch.

11 587,88 m² EMEF Gabriel Brenner
Rua Juvenal  Gomes,  nº  295,  Bairro
Cristo Rei

12 310,18 m² EMEF Francisco Simões Pires Avenida Julio Vargas, S/N, Bairro Lili.

13 358,02 m² EMEF Clemenciano Barnasque
Avenida  15  de  Novembro,  nº  820,
Bairro Sao Francisco.

14 520,86 m² EMEF Cap. Emídio Jaime de Figueiredo
Rua Athaydes Pontes, nº 798
Bairro Pontes.

§ 1º. Após a sua conclusão deverá o mesmo ser encaminhado a contratante
para avaliação e aprovação e posteriormente ser protocolado pela contratada junto
ao Corpo de Bombeiros da Cidade De São Sepé/RS.

 
§ 2º. Os serviços técnicos deverão ser executados por profissionais legal-

mente habilitados, com registro no CREA ou CAU e deverão vir acompanhados das
ART’s e/ou RRT’s correspondentes. 
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§ 3º. O objeto deverá ser elaborado dentro dos padrões técnicos de qualidade
exigida na legislação vigente, deverá acompanhar de forma detalhada o projeto, as
especificações técnicas, plantas, memorial descritivo, planilha de orçamento (materi-
ais e mão de obra) e o Laudo Técnico. 

§ 4º. Será de responsabilidade da CONTRATADA, providenciar documentos
necessários para realizar a tramitação e buscando a aprovação do PPCI junto aos
órgãos públicos competentes para expedir o Certificado de Conformidade emitido
pelo Corpo de São Sepé.

Cláusula segunda. Das obrigações da Contratante: 
I - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
II - Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos; 
III - Emitir Ordem de Inicio de Serviço (OIS); 
IV -  Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias visando

propiciar a perfeita execução dos serviços; 
V - Fornecer cópia da legislação necessária, de plantas baixas do projeto ar-

quitetônico para elaboração do projeto de PPCI; 
VI - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelos empregados da CONTRATADA relacionados com a execução do serviço; 
VII - Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado

da CONTRATADA que adote postura inconveniente ou incompatível durante a exe-
cução dos serviços objeto deste contrato; 

VIII  -  Promover,  por  meio  de  servidor  designado pelo  CONTRATANTE,  o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as fa-
lhas detectadas e comunicando por escrito as ocorrências de quaisquer falhas ou
defeitos, que a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

IX - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as dependên-
cias onde serão executados os serviços; 

X - A Contratante será responsável pela implantação e execução do PPCI; 
XI - Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, de acordo com as con-

dições de preço e pagamento estabelecidos no contrato pela realização dos serviços
prestados;

Cláusula terceira. Das obrigações da contratada: 
I - Executar integralmente o objeto do presente contrato através de profissio-

nais especializados para elaboração do Plano de Proteção Contra Incêndio (PPCI);
II - Cumprir o presente contrato e o estabelecido em suas cláusulas, sob pena

de o mesmo ser rescindido; 
III - Não cobrar qualquer valor adicional na execução do objeto do contrato;
IV - Será de responsabilidade da contratada toda e qualquer taxa, imposto, li -

cença, por ventura necessários, junto aos órgãos públicos competentes, bem como
as complementações, alterações e adaptações no decorrer da execução do objeto
deste contrato; 

V - Atender a todas as condições exigidas e prestando esclarecimentos quan-
do solicitado pelo CONTRATANTE;

VI - Comunicar de imediato e por escrito qualquer anormalidade que a CON-
TRATADA verificar na execução dos serviços; 

VII - Permitir a vistoria e acesso às suas dependências para fiscalização con-
tratual; 

VIII - Cumprir durante a execução do contrato todas as leis federais, estaduais
e municipais pertinentes e vigentes; 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000 2
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

IX - A contratada não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente a exe-
cução do serviço objeto deste contrato, sem consentimento prévio e por escrito da
contratante; 

X - Manter sigilo absoluto sobre documentos, informações e dados internos
da CONTRATANTE que a CONTRATADA tiver conhecimento; 

XI  -  Apresentar os documentos quando solicitados durante a execução do
contrato que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obriga-
ções assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributá-
rios, fiscais e comerciais;

XII - Emitir as notas Fiscais/Faturas de cobrança da execução do serviço dire-
tamente na Prefeitura, vedado qualquer outro meio; 

XIII  -  Disponibilizar  tantos  profissionais  quantos  for  necessário  ao  integral
atendimento do objeto contratado; 

XIV - Providenciar a substituição de imediato de qualquer profissional que não
possua a qualificação mínima exigida ou solicitada, a critério da CONTRATANTE;
XV) Observar a vedação quanto à contratação de servidor pertencente ao quadro da
CONTRATANTE; 

XVI - Elaborar e apresentar cronograma dos serviços executados, nas datas
aprazadas, visando homologação da CONTRATANTE; 

XVII - A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica e assessoramento
durante a execução do PPCI, orientando a CONTRATANTE e acompanhando para
garantir a execução integral do presente plano; 

XVIII - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas.

Cláusula quarta.  A CONTRATADA deverá obedecer às normas e preceitos
da Legislação Federal, Estadual, Municipal e Normas Regulamentadoras e Resolu-
ções Técnicas correlatas ao assunto e utilizadas para desenvolver o objeto deste
contrato.

Cláusula quinta. Pelos serviços prestados o CONTRATANTE pagará o valor
total de R$ 17.523,81 (dezessete mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um
centavos) a CONTRATADA.

Cláusula  sexta. O pagamento será efetuado em duas etapas mediante a
apresentação de nota fiscal/fatura detalhada emitida pela CONTRATADA. Será reali-
zado o pagamento em até 10 (dez) dias contados a partir da conclusão e aceitação
do projeto pela CONTRATANTE e após o encaminhamento para protocolo junto ao
Corpo de Bombeiros.

§ 1ª. O Pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATA-
DA de suas obrigações e responsabilidades assumidas; 

§ 2ª. O CONTRATANTE por ocasião do pagamento dos serviços realizados
promoverá a retenção das obrigações fiscais e previdenciárias incidentes na forma
da Lei.

Cláusula sétima. Ocorrendo às hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea
“d”, da Lei nº. 8.666/93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
requerido pela CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma
documental, o desequilíbrio contratual.
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Cláusula oitava. O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese de
ocorrer  quaisquer  das  situações  elencadas  nos  incisos  do  art.  78  da  Lei  no.
8.666/93, e com alterações da Lei 8.883/94. 

Parágrafo único. A rescisão do presente contrato operar-se-á por ato unilate-
ral e escrito da administração; amigável, por acordo; ou judicialmente, de conformi-
dade no art. 79, da referida Lei.

Cláusula nona. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumi-
das na execução do objeto deste contrato na prestação de serviços incorre a CON-
TRATADA na aplicação de: 

I - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de
10% sobre o valor estimado da contratação;

II - Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do cer-
tame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
2 anos; 

III - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspen-
são do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e mul-
ta de 10% sobre o valor estimado da contratação;

IV - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

V - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;

VI - 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 correspon-
dente ao montante não adimplido do contrato;

VII - 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;

VIII - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contra-
tar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.

§ 1º. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for
o caso.

§ 2º. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Cláusula décima. O prazo de entrega dos serviços é de 30 (trinta) dias, a
contar da emissão da ordem de serviços. 

Parágrafo único.  O termo inicial do contrato será o de 12 (doze) meses a
contar da emissão da Ordem dos serviços, referente a garantia e responsabilidade e
eventuais correções dos ppcis.

Cláusula décima primeira. A CONTRATADA assume integral responsabili-
dade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como obrigações comerciais e tributá-
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rias, referente à execução do objeto deste contrato, comprometendo-se a entregar o
presente objeto livre de quaisquer encargos adicionais.

Cláusula décima segunda. Responsabilizar-se pelos serviços objeto deste
Contrato respondendo civil e criminal por quaisquer danos materiais e pessoais cau-
sados por seus empregados no exercício de suas atividades que vierem direta ou in-
diretamente, causar ou provocar a CONTRATANTE e a terceiros.

 
Cláusula décima terceira. A CONTRATADA responsabiliza-se durante o pe-

ríodo de vigência deste contrato pelos serviços prestados, para fazer as devidas cor-
reções do PPCI e responder a dúvidas e prestar esclarecimentos necessários junto
aos órgãos competentes.

Cláusula décima quarta. A CONTRATADA será responsável pelo pagamen-
to de todos os ônus ou encargos referentes à execução deste contrato para a reali-
zação dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros acidentes, obrigações assumi-
das, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais e licenças junto a órgãos públicos; e outros que forem devidos em razão
da prestação do serviço.

Cláusula décima quinta. As despesas decorrentes da execução do presente
Contrato onerarão a seguinte Dotação Orçamentária: 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 24 – Ensino Fundamental
Atividade: 2.038 Obras e Reformas Prédios e Quadras Escolares
Código reduzido: 6527 Outros Serviços
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.00.00 
Recurso: 1012 Salário Educação

Cláusula décima sexta. A responsabilidade pela fiscalização e acompanha-
mento da execução do presente contrato ficará a cargo de servidor designado pela
CONTRATANTE, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
as ocorrências de quaisquer falhas ou defeitos, que a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

Cláusula décima sétima. Para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do pre-
sente contrato elegem as partes de comum acordo, o da Comarca de São Sepé/RS,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim acordados, declaram aceitar todas as disposições esta-
belecidas no presente Instrumento Contratual,  comprometendo-se em bem e fiel-
mente cumpri-las, pelo que assinam o presente, em 3 (três) vias de igual teor e for-
ma, na presença de 3 (três) testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir
seus efeitos jurídicos e legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de setembro de 2021.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal

Contratante

Anderson Cansan 
Cansan Engenharia Eireli

Contratada
Testemunhas: ______________________             ___________________________
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