
CONTRATO Nº 064/2013 DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
 
 
 

Contrato de Execução de Obras, conforme Tomada de Preços nº 001/2013. 
 
 
 
O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na Avenida 
Emílio Knaak, Nº 1160, em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001 – 06, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra parte a empresa GEODRILL GEOLOGIA  
LTDA - ME, CNPJ nº 13.250.019/0001-38, situada na Avenida 7 de Setembro, Nº 1.000, Centro, 
município de Tapejara - RS, neste ato representada pelo Srta. RENI BAZANELLA, portador da CPF 
nº826.665.980/04, residente na Avenida Valdo Nunes Viera, 386, ap. 402, Centro, município de Tapejara 
- RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na melhor forma de direito, firmam o 
presente contrato, tudo de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº 001/2013, que se regerá pelas 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto do Contrato 

 
O Objeto do presente contrato se constitui na nova rede de abastecimento de água potável ao longo da 
Avenida Emílio Knaak, conforme memorial descritivo, orçamento e demais documentos que compõem o 
Projeto de Engenharia, os quais acompanham o presente instrumento contratual. 
 
1.1 – As quantidades descritas nos orçamentos, servirão apenas de base, pois o município fará o 
pagamento à CONTRTADA a partir das medições efetuadas pelo Engenheiro Responsável, considerando 
o preço orçado por item. 
 
1.2 – Os materiais a serem instalados e os procedimentos a serem adotados a fim de realizar a obra, objeto 
deste contrato, deverão estar em consonância com as normas estabelecidas na Legislação Federal e 
também do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
1.3 – Todos os equipamentos e instalações deverão estar em consonância com as normas técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 
1.4 – Ao final da obra, antes da mesma ser entregue, será realizada vistoria, a fim de verificar a qualidade 
do material e do serviço executado. 



 
1.5 – No caso de, no momento da vistoria citada no item 1.4, serem encontradas falhas na execução ou má 
qualidade do material empregado, o município reterá o pagamento, até que se corrijam os problemas e/ou 
substituam os materiais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS  

 
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 65.545,68 (sessenta e cinco 

mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), de acordo com a proposta vencedora 
referente ao Edital de Tomada de Preços nº. 001/2013. 
 
2.1 – A avaliação do andamento da obra e conclusão das etapas para fins de pagamento à 
CONTRATADA  será feita por Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal. 

 
2.2 – O contratante reserva-se o direito de suspender, por interesse público, o contrato com a contratada 
em qualquer fase de sua execução, com o pagamento correspondente ao percentual executado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

04   - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 04.05                            - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 

1.003                            - Convênio FUNASA TC/PAC Nº. 0193/07  
4490.51.00.0001          - Obras e Instalações 
4490.51.00.1127          - Obras e Instalações . 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
Não haverá atualização monetária. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

Este contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência de todo ou em parte. 
CLÁUSULA  SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa, previsto no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

Este co ntrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 
 

Ocorrendo rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, fica o CONTRATANTE 
desobrigado a qualquer indenização. 

O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação 
escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito. 

A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar. 

No caso de ocorrer a hipótese de falência, concordata, dissolução, liquidação ou alteração da 
estrutura social da CONTRATADA, que impossibilite ou prejudique a prestação dos serviços, a mesma 
será recebida pelo CONTRATANTE, na situação em que se encontra, ficando desobrigada de qualquer 
vínculo com a CONTRATADA, massa falida ou sucessores da contratada. 

Em caso de danos causadores de prejuízo para a CONTRATANTE em decorrência da execução do 
presente contrato, a CONTRATADA ficará responsável pelo ressarcimento ao erário municipal, de acordo 
com a avaliação e pareceres dos setores técnicos da CONTRATANTE competentes para cada caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DO OBJETO 

 
O objeto deverá ser entregue num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após a assinatura do 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, após a conclusão de cada etapa, conforme 

cronograma, porém, dependerão da liberação dos recursos pertinentes ao convênio PAC nº 0193/2007 – 
processo FUNASA nº 2911071936, no valor de R$ 65.545,68 (repasse). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
Executado o presente contrato, o seu objeto será recebido pelo Prefeito Municipal e pelo 

Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal, responsável pela devida medição, de acordo com o Edital de 
Tomada de Preços nº 001/2013. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
Constituem-se direitos do CONTRATANTE: 



- reter os valores relativos aos débitos pertinentes a obra junto ao INSS, de acordo com o constado 
no Edital de Tomada de Preços nº 001/2013. 

 - receber o objeto deste contrato nas condições contratadas. 
Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

 - efetuar o pagamento ajustado e dar condições necessárias à regular execução do contrato; 
Constituem-se direitos da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 

convencionados. 
Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
- entregar o objeto nas condições constantes no Edital de Tomada de Preços nº 001/2013, ficando 

ainda responsável pelo pagamento de toda e qualquer despesa decorrente de encargos sociais, referente a 
obra objeto deste contrato; 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

 
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

  
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta à dez dias,  após o qual será considerado 
inexecução contratual; 
  
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 
ano); 
 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 
anos); 
  

Observação 1: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORÇA MAIOR E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
  

São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso da prestação dos 
serviços contratados ocorrer: 

- por calamidade pública; 
- por acidentes ou empecilhos que impliquem em retardamento na execução da obra sem culpa da 

CONTRATADA; 
- no caso de mau tempo por um período superior a 20% do período de execução deste contrato; 

Este contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, conforme prevê o artigo 65 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações. 



As tarifas, encargos, juros, etc, decorrentes da alteração contratual motivada pela CONTRATADA, 
serão à conta da mesma, não cabendo qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
 Todas as disposições constantes do Edital de Tomada de Preços nº 001/2013 são partes integrantes 
do presente contrato. 
 
            CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 
Fica desde já determinado o Foro da Comarca de Constantina para dirimir qualquer dúvida, 

oriunda do presente contrato. 
 

E por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas para que surta os efeitos legais. 

 
 
    Novo Xingu – RS, aos 05 dias do mês de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 
GEODRILL  GEOLOGIA LTDA – ME                       MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 
                        Contratada                                              Contratante 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  1) ___________________________   2)____________________________ 


