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Termo Aditivo Nº 083/2013 de Prazo do Contrato Boca De Lobo De Nº  095/2012 
 
 

Que fazem entre si o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU e a 

empresa VELOSO & ANTUNES Construtora Ltda  para 

Construção de Bocas de Lobo ao longo da Av. 25 de Julho.. 

 
 

Aos vinte oito dias do mês de setembro de dois mil e onze, nesta cidade de Novo Xingu, Estado 
do Rio Grande do Sul, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o número 04.207.526/0001-06, situada na Avenida Emílio Knaak, 1.160, 
representada pelo Senhor Prefeito, GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 1068810091 e do CPF nº 489.300.080-20, residente e domiciliado na Avenida Vinte 
e Cinco de Julho, 885, nesta cidade de Novo Xingu / RS – de ora em diante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado à empresa VELOSO E ANTUNES CONSTRUTORA LTDA 
LTDA, cadastrada no CNPJ sob número 13.419.311/0001-31, localizada na Rua da Integração, 850 
Sala 01, Centro do município de Novo Xingu - RS neste ato representada pela Senhora Teresinha 
Aparecida Veloso Antunes, portadora do CPF nº 756.796.390-68, residente e domiciliado no 
município de Novo Xingu - RS, de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei 
nº 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste contrato a Construção de 20 (vinte) unidades de bocas-de-lobo, conforme 
especificações contidas no projeto anexo, ao longo da Avenida 25 de julho, com fornecimento de 
material e mão-de-obra. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
07    - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 
06.04   - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
06.04.15  - URBANISMO 
1.020   - Pavimentação Asfáltica, Microdenagem e Sinalização Viária 
4490.51.00.0001 - Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
 O valor do presente contrato é de R$ 23.000,00 (vinte três mil reais). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS 
 
 Ficam por conta da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos, empregados, 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELA 
CONTRATADA 
 
 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil nem a 
ética profissional pela perfeita execução do contrato. As responsabilidades decorrentes da execução 
fora das especificações fornecidas e/ou que venham a causar dano à Administração serão apuradas e a 
reparação do dano exigida legalmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
 Não haverá atualização monetária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
 Este contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência de todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA OITAVA – 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 NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  E VIGÊNCIA 
 
 9.1 O prazo de execução será de 30 (trinta) dias a contar da data da ordem de serviços. 

9.2 A vigência do presente contrato iniciar-se-á co efeito retroativo a data 02/01/2013 e seu 
término em 30/06/2013, podendo ser prorrogado por igual período.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado após a entrega de 100% (cem por cento) do objeto contratado, 
considerando que os recursos financeiros disponíveis são oriundos do Programa Fundo Pimes – 
contrato com o Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento / RS, nº 0016/2006, acrescido 
da contrapartida do município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 Este contrato 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. 
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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, sem prejuízo 
das penalidades constantes na cláusula décima terceira deste contrato. 

 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 30% (trinta por cento) 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 por conta da mesma, não cabendo qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
 A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades: 
 
13.1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na execução, limitado esta à dez dias,  após o 
qual será considerado inexecução contratual; 
  
13.2 - 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); 
 
13.3 - 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: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem-se direitos do CONTRATANTE: 
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 - reter os valores relativos aos débitos pertinentes a obra (item 3) junto ao INSS, caso 
necessário, de acordo com o que determina a legislação vigente; 
  - 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 008/2012, 
ficando ainda responsável pelo pagamento de toda e qualquer despesa decorrente de encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, referentes à obra objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina, para solução de qualquer pendência oriunda 
deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, 
para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 
 
 
    Novo Xingu / RS, aos vinte nove dias do mês de Maio de dois mil e 
Treze. 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHUASEN   VELOSO & ANTUNES CONSTRUTORA LTDA       
                Prefeito Municipal                   TERESINHA APARECIDA VELOSO ANTUNES 

     CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas:   
 
 
 
1) _________________________________   2) _________________________________ 
 
Nome:______________________________  Nome:______________________________ 
 
CPF:______. ______.______-____    CPF:______. ______.______-____ 
 


