
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017 
 
 

O MUNICIPIO de Novo Xingu, com sede na Avenida Emilio Knaak, nº 1160, na 
cidade de Novo Xingu/RS, inscrito no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, representado neste 
ato pelo Prefeito Municipal Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do 
CPF nº 326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu 
– RS, no uso da competência, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
VELOSO & ANTUNES CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 
13.419.311/0001-31, estabelecida na Rua da Integração, nº 850, Bairro Centro, no Município 
de Novo Xingu - RS, doravante denominada CONTRATADA, representada pela Sra. 
TERESINHA APARECIDA VELOSO ANTUNES, brasileira, solteira, empresária, 
portadora do CPF nº 756.796.390-68, cédula de identidade nº 3091623136 residente e 
domiciliado no município de Novo Xingu - RS, tendo em vista a homologação do resultado 
da Tomada de Preços Nº 002/2017, nas cláusulas e condições a seguir expressas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

É objeto do presente instrumento a contratação de empresa para a execução de reforma 
e ampliação de dois pavilhões esportivos, obras localizadas nas comunidades de Linha Santo 
Antônio e Linha São Paulo, em Novo Xingu / RS, com recursos do contrato de Repasse OGU 
nº 819205/2015, oriundos do Ministério do Esporte e próprios, conforme projeto técnico e 
orçamentos anexos, em regime de empreitada global (material e mão de obra). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

Pela contratação dos serviços, objeto do presente contrato, o MUNICÍPIO pagará à 
CONTRATADA em moeda corrente nacional, o valor correspondente a R$ 
233.559,58(duzentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 
centavos), sendo R$ 186.837,78 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e 
setenta e oito centavos) de material e R$ 46.721.80 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e 
um reais e oitenta centavos) de mão-de-obra. 
 
2.1 - No preço proposto estão incluídas todas as despesas com impostos, salários e encargos 
sociais decorrentes da execução da obra. 

 
2.2 - Quando necessária a execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos 
mesmos deverá ser ajustado previamente pelas partes. 



 
2.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite 
de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
2.4 - Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da 
CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico 
financeiro inicial. 
 
2.5 - A CONTRATADA deverá oferecer no momento da assinatura do Contrato, o valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em caução, em uma das modalidades previstas 
no artigo 56 da lei Federal 8.666/93, estas devendo cobrir todo o período de execução dos 
serviços. 
 
2.5.1 - A caução em dinheiro deverá ser depositada através de recolhimento com recibo 
expedido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 
 
2.5.2 - O valor da caução será de R$11.677,98 (onze mil seiscentos e setenta e sete reais e 
noventa e oito centavos). 
 
2.6 - A CONTRATADA deverá apresentar também, antes do início da execução, a ART, 
devidamente quitada, e antes do primeiro pagamento a matrícula (CEI) da obra. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 

O pagamento será efetuado, após a execução de cada etapa constante no cronograma 
físico-financeiro da obra e após a vistoria e liberação de recursos pela CEF, considerando que 
os recursos financeiros disponíveis para a execução das obras, constantes neste edital, são 
oriundos de Convênio com o Ministério do Esporte – Contrato de Repasse com a Caixa 
Econômica Federal nº 01026359-66, liberados em parcelas a partir do andamento das obras, 
acrescidos da contrapartida do município. 

 
3.1 - O pagamento será efetuado diretamente em conta bancária da proponente, 

seguindo a ordem cronológica de pagamentos do Município.  
 
3.2 - O preço cotado na proposta financeira não sofrerá reajuste.  
 
3.3 - O primeiro pagamento está condicionado a apresentação da matrícula CEI da 

obra. 



 
3.4 - O pagamento da última parcela dependerá da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra pelo Município e da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, 
referente a mesma, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pela 
CONTRATADA. 

 
3.5 - Sobre o valor a ser pago pelo Município, será retido, por fatura, o ISSQN, na 

alíquota de 2% (dois por cento) que incidirá sobre o preço total da mão de obra empregada na 
execução. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES 
 

São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) executar os serviços de acordo com o que estipula o contrato: 
 
b) observar os requisitos mínimos de qualidade e segurança: 
 
c) comprovar perante o MUNICÍPIO, o pagamento das obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, da Previdência Social e de Seguros, caso solicitado; 
 
d) quando da execução dos serviços, submeter-se a fiscalização do MUNICÍPIO. 
 
e) manter no local da obra um “PREPOSTO” com amplos poderes de decisão, conforme art. 
68 da Lei de Licitações. 
 
f) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com 
terceiros: 
 
a) pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou às unidades imobiliárias, 
e consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de prepostos, auxiliares 
ou operários; 
 



b) pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 
 
c) pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução dos 
mesmos, todos os defeitos que forem apontados pela Fiscalização e desfazer aqueles que esta 
condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados; 
 
d) pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou à terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
Fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado. 
 
5.1 - Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, durante o período de vigor deste contrato.  
 
5.2 - O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas e 
judiciais cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante o 
MUNICÍPIO. 
 
5.3 - A CONTRATADA obriga-se a manter inteiramente em dia as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sal situação.  
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responderá a todas as eventuais reclamatórias 
trabalhistas/ações cíveis que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços 
contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CONTRATANTE e o 
empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, 
empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
5.4 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista/ação cível por empregado, ex-
empregado ou familiar da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste 
Instrumento e na qual seja citada a CONTRATANTE na condição de reclamada ou 
litisconsorte passiva, fica a CONTRATANTE autorizada a fazer a retenção do valor 
reclamado e da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide. 
 
5.5 Sendo julgada procedente a ação judicial, o valor retido será destinado à satisfação da 
condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao 
empregado, caso a retenção seja insuficiente; 
 



5.6 - Sendo julgada improcedente ação judicial, depois de transitada em julgado a decisão, o 
valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com base 
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
 
Parágrafo primeiro: Havendo algum dispêndio de valores decorrente de ação judicial, a 
CONTRATADA reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. Essa 
obrigação subsistirá mesmo após o encerramento deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - MULTAS E PENALIDADES 
 

A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará 
sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93. 
 
6.1 - As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia de respectivo contrato e 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
6.2 - Para inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
I - advertência; 
 
II - multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta à dez dias,  após o qual 
será considerado inexecução contratual; 
 
III - 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); 
 
IV - 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); 
 
V - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o MUNICÍPIO, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a 
CONTRATADA ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
6.2.1 - as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 



6.2.2 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 
comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão. 
 
6.3 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades aqui 
mencionadas, acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO 
 

Será rescindido o presente Contrato, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem direito à indenização de qualquer espécie, por parte da CONTRATADA, se 
esta: 
 

a) não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste Contrato, 
especificações, projetos ou prazo; 
 

b) executar trabalhos com imperícia técnica; 
 

c) falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 
 

d) demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
 

e) não prestar garantia até a data da assinatura deste Contrato; 
 

f) atrasar injustificadamente o início dos serviços. 
 

7. 1 - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 
MUNICÍPIO, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já 
executados até o momento da rescisão. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO 
 
8.1 - A obra, objeto desta licitação, deverá ser efetivada no prazo de 10 (dez) meses, a contar 
a partir da emissão da Ordem de Início pelo Município. 
 
8.2 - A vigência do presente contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura. 
 



8.3 – Os prazos descritos nesta cláusula poderão ser prorrogados, diante da apresentação de 
requerimento justificado pela CONTRATADA, o qual será analisado e julgado pelo 
município, podendo ser aceito ou indeferido. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta dos seguintes recursos 
orçamentários: 
07   - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
07.08   - Departamento de Esportes, Lazer e Turismo 
1.030   - Reforma e Conservação de Centros Esportivos 
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 

O objeto do presente Contrato, se estiver de acordo com as especificações do edital, da 
proposta e deste instrumento, será recebido: 

 
a) Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização do Setor 
competente do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 
 
b) Definitivamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização dos Setor 
competente do contratante, mediante termos circunstanciado assinado pelas partes após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 
provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Sra. Vanusa Zatti Ferrari, 
designada pelo Município. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA BASE LEGAL E FORO 
 
12.1 - O presente Contrato está baseado na Tomada de Preços nº 002/2017. 

 



12.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina / RS, para solucionar todas as 
questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Contrato, em 03 (tres) 
vias de igual teor e forma, para que produza jurídicos e legais efeitos. 
 

Novo Xingu, 14 de junho de 2017. 
 
 
 

_________________________    ________________________ 
 JAIME EDSSON MARTINI                             VELOSO & ANTUNES CONSTRUTORA LTDA 
    Prefeito Municipal       Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
 

1) _________________________  2)_______________________ 
Nome: Dilamar Cezar Conterato              Nome: Gelcio Martinelli 
CPF: 012.829.710-77     CPF: 933.969.960-20 

 


