
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO FMS 03/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2021 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
TENDAS, MONTADAS, E CADEIRAS PARA USO NA 
CENTRAL DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE 
CANOINHAS. 

 
Em 05/02/2021, de um lado o MUNICÍPIO DE  CANOINHAS através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  ESTADO  
DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  11.206.680/0001-10, com  
sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas/SC,  neste  ato  representada  por  seu  
Prefeito em Exercício Sr. Renato Jardel Gurtinski, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado, Rua 
Paul Harris, 125, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 
SSP/SC, no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e 
de outro lado, a empresa ROMANA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob n.º 09.589.019/0001-90, estabelecida à Rua Benjamin Constante, 205, Centro, São Bento do 
Sul - SC, neste ato representada por representante legal Sr José Winiarsky, portador do CPF 513.745.959-34, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato. 

  
O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e lei n. 8.245/1991 e demais documentos que 
integram o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MONTADAS, E 
CADEIRAS PARA USO NA CENTRAL DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE CANOINHAS. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
O objeto deste Contrato será executado em regime de Empreitada Global. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
1 - Dá-se a este contrato o valor de R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais), referente ao 
valor total do serviço de locação em conformidade com o descritivo abaixo arrolado: 
1.1 - 03 (três) tendas estilo chapéu de bruxa 5m x 5m, na cor branca, em perfeito estado de conservação, com no 
mínimo 2,80 m de altura, dispondo de iluminação interna, fechamentos laterais, com estruturas metálicas e lonas 
anti-chamas. 
1.2 - 50 (cinquenta) metros quadrados de piso com perfil em alumínio, em modelo de praticável, 10 cm de altura, 
em compensado naval de 25 mm. 
1.3 - 40 (quarenta) cadeiras, em polipropileno, na cor branca. 
1.4 - A locação de todos os itens supra expostos se dará pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos. 
1.5 - A empresa deverá emitir ART para a prestação do serviço. 
1.6 - Faz parte do custo da locação, o transporte, montagem, desmontagem, manutenção e demais despesas 
inerentes ao objeto. 
1.7 - O Preço Contratado do serviço permanecerá irreajustável. 
1.8 - Pagamento em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal. A nota deverá ser emitida mensalmente. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUÇÂO 
1 - O prazo para execução dos serviços, será até 05/04/2021. 
2 – O prazo de VIGENCIA será até 30/04/2021. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os serviços objeto deste contrato serão contratados com o seguinte recurso em dotação orçamentária específica: 
3 – Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
17001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 – Saúde 
302 – Assistência Hospital e Ambulatorial 
8 – SAUDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.60 – Ações de média e Alta Complexidade 



 

 
 

335 – 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 
63813 – SUS União – Custeio – Coronavírus (Covid-19) - Supervávit 
  
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  
Todos os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelos servidores João Engelberto Linzmeier e Tiago 
Murbach, lotado na Secretaria de Planejamento, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.  
1 - A CONTRATADA, declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
2 - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne  ao objeto contratado e as suas conseqüências e implicações, 
próximas ou remotas. 
3 - O serviço integrante do objeto deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos artigos 
67,68,69, 73, incisos 2º e 3º, e 76 da Lei 8.666/93.  
4 - Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-de-obra, necessários para 
a realização dos Serviços constantes da cláusula primeira deste contrato, correrão por conta da CONTRATADA. 
5 - Todo o pessoal contratado para a execução do serviço, objeto deste contrato, deverá ser registrado em carteira 
pelo regime CLT, em nome da Contratada.  
6 - Caso a fiscalização, verifique que no local do serviço, esteja trabalhando alguma pessoa que por ventura não 
esteja registrada em carteira, a mesma, solicitará que este se retire do local, podendo o mesmo retornar somente 
após a regularização da situação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES  
1 – Toda sinalização, orientação e sistema utilizado para execução do serviço do presente contrato, bem como 
qualquer acidente ocorrido em decorrência da execução da mesma, será de total responsabilidade da empresa 
CONTRATADA. 
2 – A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
3 – A CONTRATADA, será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
4 - A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação judicial trabalhista ou 
cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos processos relativos a execução serviços 
contratados em que  a Administração Municipal seja parte passiva. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada 
sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
CONTRATANTE, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) 
dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da CONTRATANTE, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato. 
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos 
pela CONTRATANTE, para as condutas a seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE; 



 

 
 

c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 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, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para 
as seguintes condutas:  
d.1) apresentar documento falso;  
d.2)frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.3) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.4) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.5) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, 
em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á CONTRATADA.  
3 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa Catarina, 
para a devida averbação.  
5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de Canoinhas.  
7 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de Canoinhas 
dos prejuízos, não eximindo a CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida sanção pecuniária 
seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
1 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, 
sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;  
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de 
empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;  
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE;  
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência 
da determinação da fiscalização, e  
e) o objeto desse contrato tem caráter emergencial, com fundamento legal contido no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 
8.666/93, devendo ser rescindido antecipadamente em caso de término da situação emergencial antes do prazo 
previsto neste contrato ou pela superveniência de contratação decorrente de processo licitatório; 
f) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 
2 - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas 
no  artigo  78, incisos  I  a  XII  da  Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Constituem obrigações da Contratada: 
1 - Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária a montagem de todos os equipamentos 
objeto deste contrato. 
2 - Responsabilizar-se pela carga, transporte, descarga e montagem de todo o equipamento na Central do Covid-
19 no Município de Canoinhas. 
3 - Responsabilizar-se por toda a mão de obra necessária a carga, descarga, montagem e manutenção das 
instalações e equipamentos desde o início até o final do contrato, bem como por todos os encargos, taxas e impostos 
que incidirem sobre o objeto contratado. 
4 - Responsabilizar-se pelo pleno funcionamento e segurança dos equipamentos. 
5 - Instalar equipamentos em perfeito estado de conservação, tanto em segurança, como no aspecto visual (pintura 
em bom estado, não possuir peças quebradas, ou pontas cortantes, que possam causar ferimentos nos usuários). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA  
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 



 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA  PUBLICAÇÃO  DO  CONTRATO   
Em  20  (vinte)  dias,  contados  da assinatura deste termo, a CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo 
no D.O.M. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)  
Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 
decorrentes da   formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL)  
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/93, e por outras normas de 
direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo), sendo que eventuais dúvidas sobre a 
execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio 
constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos 
(art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, 
levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas 
neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
              

 
 
                      

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                                  ROMANA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA 
             CONTRATANTE                                                                  CONTRATADA 
         Renato Jardel Gurtinski                                                                                José Winiarsky 
            Prefeito em Exercício                                                                                Representante Legal 
 
 
 
    Visto:   Winston Beyersdorff Lucchiari 
                       Assessoria Jurídica 
 
 
 
Testemunhas:        _____________________                                  ____________________________ 
                    Nome:                                                                   Nome:   
                       CPF:                                                                     CPF:         


