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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  123/2013   

 
EXECUÇÃO DE OBRA 

 
 
 

Contrato de Execução de Obras para a construção da 1ª etapa de um 

Centro de Eventos, com fornecimento de material e mão-de-obra, 

conforme edital de Tomada de Preços nº 009/2013. 

 
 
 
O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na Avenida 
Emílio Knaak, s/nº, 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, 
portador do CPF nº 489.300.080-20 e Carteira de Identidade nº. 2027411244, residente e 
domiciliado na cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE, e de outra parte a empresa VELOSO & ANTUNES CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 13.419.311/0001-31, com sede na Rua da Integração, nº 850, Bairro Centro, no 
Município de Novo Xingu - RS, neste ato representada pela Sra. Teresinha Aparecida Veloso Antunes, 
portadora do CPF nº 756.796.390-68, residente e domiciliado no município de Novo Xingu - 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 009/2013, que se regerá pelas cláusulas 
e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto do Contrato 

 
  Execução de obra de construção da 1ª etapa de um centro de eventos, a ser localizada na 
Rua Nildo Grancke, em Novo Xingu / RS, em regime de empreitada global. 
 
1.1. É de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar a matrícula da obra junto ao INSS e apresentar 
a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à execução da obra. 
 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA deverá entregar as obras com os itens contratados prontos e 
acabados, cumprindo todas as exigências técnicas e normas de segurança, ficando a cargo da mesma, 
também o fornecimento dos materiais e mão-de-obra. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 224.816,17 (Duzentos e 

vinte e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), de acordo com a proposta 
vencedora referente ao Edital de Tomada de Preços nº 009/2013, de acordo com o andamento da obra. 
Parágrafo Primeiro – A avaliação do andamento da obra e conclusão das etapas para fins de 
pagamento à CONTRATADA será feita por Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal. 
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Parágrafo Segundo - A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento somente será 
efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes 
devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original, cópia autenticada em cartório 
ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:  

- cópia da guia de recolhimento do ISSQN da Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS, referente ao 
mês anterior;  

- cópia da folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços; 

- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — 
INSS, referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, 
data e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam; e 

 - cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente 
com a Relação de Empregados referentes ao contrato.  

- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao 
Imposto de Renda Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete, na  forma da Lei 
Complementar Federal n° 116/2003, art. 7º. 
 
Parágrafo Terceiro – 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. 
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA fica incumbida também da apresentação de ART para 
recebimento do pagamento correspondente. 
 
Parágrafo Quinto – O município reterá, da última parcela, o equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, que será liberado somente após a conclusão total da obra com o recebimento da 
mesma e a apresentação, pela CONTRATADA, da CND - Certidão Negativa de Débitos obtida junto 
ao INSS. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
07     - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 
03    - Departamento do Turismo 
1.030    - Construção Centro de Eventos  
4490.51.00.1062  - Obras e Instalações 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
Os valores do presente contrato não pagos na data do adimplemento da obrigação 

deverão ser corrigidos desde a data do adimplemento até a data do efetivo pagamento, respeitado a 
periodicidade anual, conforme determina a legislação vigente pelo Indice de Preços ao Consumidor 
Amplo — IPCA. 
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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 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. 
 
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 EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO OBJETO 

 
  A obra terá início no prazo de até 5 (cinco) dias a contar do recebimento do Termo de  Início 
dos Serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
Anotação de Responsabilidade Técnica — ART de execução da obra no CREA, apresentação da 
matrícula da obra no INSS-MPS, comprovante de cadastramento do ISSQN e Diário de Obras e serão 
executados de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento.  

O prazo para a execução do objeto do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do 
recebimento da autorização de serviço, podendo ter a sua duração prorrogada nos termos do Art. 57, § 
1° e incisos da Lei Federal 8.666/93 e legislação pertinente.  

A vigência do contrato iniciará na sua assinatura e término em 31/12/2013, podendo ser 
prorrogado a critério e interesse da administração. 
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CLÁUSULA NONA – 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, tudo de acordo com o 
Edital de Tomada de Preços nº 009/2013, que é parte integrante do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
Constituem-se direitos do CONTRATANTE, 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. 
Prestar os serviços na forma ajustada;  
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o 

CONTRATADO e seus empregados;  
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na  licitação;  
Apresentar durante a execução do contrato, mensalmente, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente contratação, em especial 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, inclusive requerendo ao 
Ministério de Trabalho, (Delegacia Regional), previamente, a autorização para prorrogação de jornada 
nas atividades insalubres (art 60 da CLT), caso objetive implantação de regime de compensação de 
horários, mediante posterior acordo por escrito com o (a) operário (a);  

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, notadamente o ISSQN - 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, emolumentos, despesas com transporte, mão-de-obra, 
material, uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução dos serviços e/ou 
decorrência dos mesmos, bem como o ônus advindo à empresa na condição de empregadora, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todos decorrentes da execução do presente contrato;  

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais.  

Constituem-se obrigações da CONTRATADA, entregar o objeto nas condições constantes no 
Edital de Tomada de Preços nº 009/2013. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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); 
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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 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 10% (dez 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 à conta da mesma, não cabendo qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA 
 

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispõe o art. 618 do Código 
Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsável 
por todos os encargos decorrentes disso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 

A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 
 – DO FORO 

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

oriunda do presente contrato. 
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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, 13 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 
        CONTRATANTE                       CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 1) ___________________________   2)____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


