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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONTRATO N° 075/2021 

 

EDITAL DE ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 

N° DO PROCESSO: 37257/2021 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura        

Municipal de Restinga Sêca e a empresa 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA, para 

reforma da fachada do Centro 

Administrativo Municipal. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07, 

denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA 

MASSIRER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.794.484/0001-

31, localizado à Rua Edmundo Bischoff, nº 478, Bairro Centro, CEP 97.200-000, município de 

Restinga Sêca, RS, representada por seu proprietário o senhor Sérgio Luiz Massirer, inscrito no CPF 

sob o n° 734.580.660-04, neste ato denominado CONTRATADO tem entre si justo e 

CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. Constitui objeto do presente contrato, contratação de pessoa jurídica para realização de  serviços de 

reparos na fachada oeste do prédio do Centro Administrativo Municipal, conforme termo de 

referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á através da prestação de serviços de serviços de 

reparos na fachada oeste do prédio do Centro Administrativo Municipal, com fornecimento de todo 

material e mão de obra, conforme Memorial Descritivo Cronograma Físico-Financeiro. 

2.1. O prazo para execução dos serviços deverá ser de 30(trinta) dias, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3. O valor a ser pago corresponde a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) referente ao material e mão de 

obra a ser utilizado. 

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a efetiva realização do 

serviço, mediante apresentação da fatura e aprovação desta pela Secretaria responsável. 

 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IPCA-IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

4. O prazo da vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser renovado, conforme artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 
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Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento 

de Despesa 
Fonte 

Reduzido Bloqueio 

R$ 

04 122 1000 1016 1016 449051 01 40244 14.000,00 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho; 

b) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas 

de segurança do trabalho; 

c) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la 

a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

d) Executar a obra observando fielmente o Memorial Descritivo, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

e) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

f) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os 

seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

g) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados 

pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-

los; 

h) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, 

obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

i) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e 

outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

j) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

k) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

l) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

m) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

n) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive 

pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto pactuado. 

o) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato. 

p) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança 

das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras. 

q) Os serviços e materiais deverão obedecer sempre às normas e métodos 

pertinentes da ABNT, bem como a empresa deverá responsabilizar-se pela 

observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho. É 

de responsabilidade da empresa tudo que envolver a segurança de seus 

funcionários no desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo 

indispensável a apresentação de responsável técnico pela execução. 

r) Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas necessários à 

execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num todo único 

acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

s) Não devem ser deixados no pátio materiais de construção ou ferramentas sem sinalização, expostos 

ou em locais que possam provocar acidentes ou ferimentos.                                  
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t) Contratada executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização 

determinar. 

u) Ficarão a cargo da empresa executante da obra, todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, 

instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

v) A empresa executante da obra deverá efetuar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de 

entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as 

árvores existentes. 

w) Emitir a devida anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou 

registro de responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato; 

b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA para que as falhas 

possam ser corrigidas a tempo; 

e) Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os 

documentos de cobrança emitidos pela CONTRATADA; 

f) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

g) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

a) O atraso na execução dos serviços solicitados pela administração da Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca implicará na aplicação de multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por 

dia de atraso, calculada sobre o total do contrato correspondente, até o limite de 5% (cinco por cento) 

do respectivo valor; 

b) A inexecução total do contrato, bem como o atraso injustificado por período superior a 10 (dez) 

dias úteis contados a partir da publicação do extrato do contrato, serão puníveis com as sanções 

previstas nos incisos III e IV supra, além das multas previstas no item anterior. 

c) Por não manter atualizadas as funções existentes nos módulos do SISTEMA: multa de 2% (dois 

por cento) sobre o valor contratado, por ocorrência; 

d) Por deixar de corrigir os erros de concepção e produção do objeto e/ou não fornecer à 

CONTRATANTE as novas implementações existentes no produto licenciado: multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor contratado, por ocorrência; 

e) Por não disponibilizar suporte técnico gratuito: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

contratado, por ocorrência; 

f) Por deixar de treinar e/ou prestar esclarecimentos aos funcionários envolvidos com a operação do 

objeto contratado, sempre que necessário: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, 

por ocorrência; 

g) Por quebrar o sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE a que tiver acesso, 

inerentes do trabalho de desenvolvimento e manutenção do software: multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor total contratado, cumulado de rescisão do contrato e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo período de 2 (dois) anos. 
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Parágrafo Primeiro - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 

MUNICÍPIO ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação. 

Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

Parágrafo Terceiro - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

9. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e Decreto Municipal nº 032/2018, e está vinculado ao processo de Dispensa por Limite nº 

2352/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pela Secretaria Municipal de 

Administração, pelo servidor designado em portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 

  E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas.  

 

Restinga Sêca, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

SÉRGIO LUIZ MASSIRER 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA 

Contratada 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

TESTEMUNHAS: ________________________ 

                               Nome: 

                               CPF: 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇO 

 

Serviço: Reparos na Fachada Oeste do Centro Administrativo 

LOCAL: Centro Administrativo – Rua Moisés Cantarelli, Nº 368, Restinga Sêca –RS, 

 

 

Consiste na demolição/remoção total do revestimento externo em argamassa e 

execução de revestimento em argamassa novo da fachada oeste do Centro Administrativo 

Municipal, conforme indicação na foto abaixo. 

 

 

 
 

 

 

Destaca-se que somente o pano acima será aquele onde serão realizados os serviços. 

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações 

técnicas contidas neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. 

Cabe somente à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos 

serviços descritos neste memorial, não cabendo a fiscalização qualquer responsabilidade sobre a 

qualidade dos serviços entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo adequações em 

serviços e técnica em que sejam constatados em desacordo com o especificado em projetos e 

memoriais. 
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A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa 

aceita, de forma tácita, a realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições 

exigidas no Memorial descrito. 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações 

contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e 

orçar os serviços, não cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergência de 

informações entre as orientações técnicas contidas nos documentos, prevalecerá a seguinte 

ordem de hierarquia: 1º - memorial descritivo e 2º - planilha orçamentária. Caberá a empresa 

participante da licitação dirimir todas as dúvidas em caso de possibilidade de divergência entre 

os documentos que compõem o processo licitatório anterior à sua participação do contrato. 

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica, 

declarará ciência de que vistoriou os locais os quais os serviços serão realizados, desta forma, 

não cabendo caso obtenha êxito na licitação, alegar divergências de quantidade em relação as 

Planilhas Orçamentárias. 

A empresa contratada é responsável pela adoção de medidas de segurança e de uso de 

EPI por parte de seus funcionários durante toda a execução dos serviço, inclusive a montagem 

de andaimes e plataformas que garantam a segurança dos funcionários e pedestres que circulem 

nas adjacências. 

Anteriormente à sua participação, a empresa deverá tomar conhecimento de toda 

documentação, inclusive das Composições de Serviços. 

Compõem além deste Memorial, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-

financeiro, Planilha de Composição de Serviços e Quadro Composição de BDI. 

Qualquer item referente ao Serviço contido em Planilha Orçamentária e não realizado 

(a exemplo Placa de Obra) será glosado em medição. 

 

1. Placa de Obra (Item 1.1.1 da P.O.) 

A placa de obra deverá ser executada em chapa de aço galvanizada e estrutura de 

madeira, instalada em local visível e contendo todos os dados importantes do contrato. A placa 

deverá ter área conforme a Planilha orçamen5tária e suas menor dimensão deverá ter no mínimo 

1,20 m. 

Quantidade: 2, 25 m². 

 

2. Locação de Andaime (Item 1.1.2 da P.O.): 

A empresa deverá providenciar a instalação de andaime metálico modular fachadeiro 

dotado de todas as medidas de segurança prevista na NR-18. Os andaimes deverão ter sistema de 

travamento, piso e sapatas, guarda-corpo e escadas incorporados e piso metálico. 

Em caso de adoção de outro sistema que não o mencionado, este item será glosado 

total ou parcialmente, podendo ainda ficar condicionado à aceitação do Fiscal da obra. 

O tempo de locação foi estimado em um mês conforme cronograma físico-financeiro. 

Caso não seja identificado os equipamentos mínimos de segurança, os serviços serão 

interditados imediatamente pela Fiscalização e a empresa Notificada por escrito 

Quantidade: 16,00 m [(comprimento) x 6,00 m (altura) x 1 mês] = 96 m². 

 

3. Tela de Proteção (Item 1.1.3 da P.O.): 

Durante toda a duração dos serviços deverá ser colocada tela de proteção em todo 

perímetro dos andaimes fachadeiros para evitar a queda de materiais, salvo o lado adjacente à 

parede. A tela de proteção deverá ser em polietileno. A quantidade presente em Planilha 

orçamentária considerou além da extensão (comprimento dos andaimes), ambas as laterais, 

inclusive a desmontagem da tela ao fim dos serviços. 

Quantidade: [(16,00 m x 6,00 m) + (1,20 m x 6,00 m x 2 lados)] = 110,40 m². 

 

4. Montagem e Desmontagem de Andaimes (Item 1.1.4 da P.O.): 

Conforme Planilha e item 2 foi considerado uma montagem e uma desmontagem 

devendo o andaime ficar montado até a finalização dos serviços. 
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Conforme NR-18, os andaimes deverão ser dimensionados por profissional 

legalmente habilitado e, portanto é indispensável a apresentação de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) quanto ao projeto de montagem dos mesmos. 

Quantidade: 16,00 m [(comprimento) x 8,00 m (altura) x 1 montagem = 96 m². 

 

5. Demolição de Argamassas (item 1.1.5 P.O. - Composição) 

Todo o revestimento de argamassa deverá ser removido/demolido até a alvenaria de 

tijolos ficar totalmente exposta. O entulho deverá ser retirado para o local informado pela 

fiscalização da obra. 

Quantidade: 16,20 m [(comprimento) x 8,40 m (altura) = 136,08 m². 

 

6. Chapisco traço 1:3 (Item 1.1.6 da P.O. - Composição) 

Após a remoção/demolição total da argamassa em sua totalidade deverá ser executado o 

revestimento em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) aplicado à colher de pedreiro sobre a 

alvenaria totalmente exposta. 

No preparo do argamassa do chapisco deverá ser usado aditivo líquido a base de resina 

sintética, de alto desempenho, com a finalidade de proporcionar maior aderência e plasticidade, 

bem como proporcionar melhor impermeabilidade e evitar a retração das argamassas. 

Quantidade: 16,20 m [(comprimento) x 8,40 m (altura) = 136,08 m². 

 

1. Emboço traço 1:2:8 (Item 1.1.7 da P.O. - Composição) 

Após a execução do chapisco e aguardado o período de cura da argamassa, mínimo de 

24 horas deverá ser executado o revestimento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia), sendo empregada o uso de tela de aço soldável galvanizada/zincada fio D = 1,24 mm, 

malha 25 mm x 25 mm. 

Quantidade: 16,20 m [(comprimento) x 8,40 m (altura) = 136,08 m². 

 

2. Considerações Finais: 

As Planilhas Orçamentárias foram elaboradas tendo em vista os itens o SINAPI 

mês de referência 08/2021. 

 

Restinga Seca, RS, 20 de abril de 2021.  

 

Atualizados valores em 27.09.2021. 

 

 

Arq. Urb. Ewerton Ruiz Amorim 

 CAU A-42829-9 

Departamento de Obras Públicas e Engenharia  

Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

PROPONENTE / TOMADOR 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA 

 

LOCALIDADE  

RUA MOISÉS 

CANTARELLI – 

RESTINGA SÊCA 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

REPAROS NA FACHADA OESTE DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

 MUNICÍPIO / UF 

RESTINGA SECA/RS 

 

 

 

Item 

 

Descrição 

 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 

1 

 

10/21 

2 

 

11/21 

3 

 

12/21 

1. REMOÇÃO PARCIAL DE 

REVEST. DE ARG 

14.000,00 % Período: 100,00%   

100,00%   

1.1. SERVIÇOS  14.000,00 % Período: 100,00%   

100,00%   

Total: R$ 14.000,00  

 

Período: 

%: 100,00%   

Repasse: -   

Contrapartida: 14.000,00   

Outros: -   

Investimento: 14.000,00   

 

 

Acumulado: 

%: 100,00%   

Repasse: -   

Contrapartida: 14.000,00   

Outros: -   

Investimento: 14.000,00   

 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 

ANEXO IV – CROQUI 

 

 
 


