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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO Nº 46/2015  

 
TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A SEGURANÇA HUMANA NO 
PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA INVIOSAT 
SEGURANÇA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), de um lado o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, 

Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - 
Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  Luiz Alberto Rincoski Faria,  

brasileiro, casado, médico veterinário,  residente  e domiciliado, à Travessa Rua 07 de setembro, 205, Bairro Centro, 
nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 477.740.299-15 e RG n.º 482.932 SSP/SC, no final  assinado e no 
uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa INVIOSAT 
SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.168.167/0001-05 com sede na Rua Marechal Deodoro, n.º 1512, 
bairro Centro, na cidade de Concórdia/SC, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, Sr. Emerson Lorensetti,  

brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º  14-R-2.131.245, expedida pela SSP/SC e CPF n.º 776.086.909-68, 
residente e domiciliado na cidade de Concórdia, SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em 
vista o resultado da licitação na modalidade da Pregão Presencial nº 39/2015, do Tipo Menor Preço Global por lote, 
consoante e decidido no processo administrativo nº 62/2015, resolvem celebrar o presente Contrato de execução de 
serviços sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto, a contratação de empresa especializada PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RELATIVOS A SEGURANÇA HUMANA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, e em 

conformidade com as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos a que este Contrato se vincula. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 39/2015 e seus anexos 

e à proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O contrato decorrente desta licitação, terá sua vigência até 31/12/2015, 

podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 meses até o limite de 60 meses, nos termos da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, por Decisão da Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES - Para garantir o fiel cumprimento do objeto 

contratado, são obrigações das partes: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
a)  Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 

estabelecidos. 
b) Exercer a fiscalização dos serviços. 
c)  A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto, nem dos custos 

inerentes ao refazimento dos serviços. 
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA do contrato. 
e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 
f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 

a) Executar o serviço cumprindo rigorosamente o estabelecido Anexo I e demais obrigações estabelecidas no  Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL n.º  39/2015. 
b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho; 
c) Fornecer sempre que solicitado pela Contratante os comprovantes de pagamentos dos empregados e o 
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
d) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente às especificações e as normas pertinentes em vigor; 
e) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os mesmos se submeterem a fiscalização da 
PMC, a qual se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados; 
f) Fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço contratado; 
g) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
h) 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. 
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i) Manter todo o pessoal utilizado na execução do serviço objeto desta licitação com todos os equipamentos de 
proteção individual, a fim de garantir a integridade física dos mesmos. 
j) Todo o pessoal contratado para a execução do serviço, objeto deste contrato, deverá possuir vínculo com a 
Contratada.  

j.1 - O pessoal utilizado na execução do serviço objeto desta licitação deverá trabalhar identificado, ser treinado e utilizar 
todos os equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos que o serviço oferece, a fim de garantir a 
integridade física dos mesmos. 
k - Os seguranças não poderão trabalhar armados, porém caso a empresa considere necessário, poderá fornecer aos 
seus seguranças apenas arma de choque. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO - O local e as 

condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA o Parque Municipal 

de Exposições Ouro Verde. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer conforme prazos previstos no edital de 

Pregão Presencial n.º 39/2015. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, 

dispostos no inciso I de seu artigo 73: 
PARÁGRAFO QUARTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do 

Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 
PARÁGRAFO QUINTO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto a execução dos 

serviços contratados. 
PARÁGRAFO SEXTO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na execução do serviço não diminuirá a 

responsabilidade da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas 

legislações e normas vigentes, no Projeto Básico fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa 
técnica. 
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA deverá manter na direção dos serviços, profissional com conhecimento que lhe 

permita a execução do objeto contratado, além dos demais elementos necessários à perfeita administração. 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, e que 

tenham reciclagem em segurança, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos 
serviços. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas 

constantes do Projeto Básico disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às 
quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS - O prazo de vigência do presente contrato será até 30 de dezembro de 2015. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e 

obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os 
seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto do 

presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 
seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou 
provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 
PARÁGRAFOS SEGUNDO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e 

completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos 
com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da 
CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O objeto do presente contrato será executado sob o regime de 

execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR - Ao presente contrato é dado o valor global de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil 
reais), fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prazo de pagamento: Os pagamentos serão liberados em até em até 30 dias após a 

liquidação da nota fiscal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal deverá estar acompanhada da fotocópia da carteira de trabalho de todos os 

empregados que estiverem trabalhando no serviço. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados diretamente na Tesouraria da CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO QUARTO - No ato do pagamento, será retido, para fins de recolhimento de INSS, um percentual de 11% 

(onze por cento) sobre o valor relativo à mão de obra e também dependendo do regime tributário da Contratada poderá 
ser cobrado percentual relativo a recolhimento de ISS. 
PARÁGRAFO QUINTO - O Preço contratado do serviço permanecerá irreajustável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, 
dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Pelos pagamentos devidos em razão da 

execução dos serviços responderão as seguintes dotações:  
08.01.2.013.3.3.90.39.77.00.00.00 cód. Red. 96; 
11.01.2.021.3.3.90.39.77.00.00.00 cód. Red. 119. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada ficará sujeita as seguintes penalidades: 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu 

remanescente nas hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em 
conformidade com as especificações do Projeto Básico - Anexo I. 
PARÁGRAFO QUARTO - Pelo atraso injustificado no início dos serviços previstos no objeto licitado, fica sujeito o 
adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a)  Ocorrendo atraso no início dos serviços previstos no objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% 
(zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o 

valor total da aquisição; 
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 
e) 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES - O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, 

com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS 

CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o 

previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do CONTRATO 

enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 

8.666/93, no que couber. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e 

devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos 

por via administrativa ou ação judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS - Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas 

Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e 
as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANÁLISE - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente 

examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO - A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial dos 

Municípios, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas: 

Canoinhas-SC, 24 de abril de 2015. 
                 
 
 
 
PREFEITURA DO MUN. DE CANOINHAS                                           INVIOSAT SEGURANÇA LTDA LTDA 

                 CONTRATANTE                                           CONTRATADA 
                 Luiz Alberto Rincoski Faria                                                         Emerson Lorensetti 

                          Prefeito                                                                                              sócio 
 
 
Visto:                 Assessoria Jurídica   
                 Douglas Antônio Conceição 

 
  
 
         Testemunhas:       ___________________________                     _________________________  

              Juliane M. Slabadack                                    Roberta Josiane Schafaschek 

              CPF: 053.912.849-02                                  CPF: 082.906.499-08 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


