
 

 

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE EXECUÇÃO DE OBRA  

           PÚBLICA nº 018/2012 

Tomada de Preços nº 001/2012 - Processo Administrativo nº 2.184.372/11 

 

 

I - PARTES: 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Poder Executivo, inscrito no 

CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, a seguir denominado MUNICÍPIO, com sede na Rua do Comércio, 

l.424, nesta cidade de Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em 

exercício Aristides Pereira Da Luz, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 217.959.320-15, Cédula de 

Identidade nº 7009382537, SSP/RS, residente e domiciliado na Linha Santo Antônio, município de Ta-

quaruçu do Sul, RS. 

 

CONTRATADA: QMG CONSTRUÇÕES LTDA, empresa com sede na cidade de Palmitinho, RS, 

sito a Rua Hermenegildo Triches, nº 70, casa, inscrita no CNPJ sob nº 05101181/0001-66, neste ato 

representada pela Sócia Administradora, Sra. Queloni Pacheco Bonafé, brasileira, casada,  comercian-

te, inscrita no CPF n. 422.415.960-00, portadora da Carteira de Identidade nº 7055401389, expedida 

pelo SSP-RS, residente e domiciliada  na Rua Hermenegildo Triches, nº 70, na cidade de Palmitinho – 

RS.     

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; 

O presente contrato rege-se pelas disposições da lei nº 8.666/93, e da Licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº 001/2012 e seus anexos. 

 

III - CONDIÇÕES; 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

Contratação de serviços para execução da Etapa “02” e “03” construção de um pavilhão industrial, tudo 

conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, plantas, projetos arquitetônico 

e de engenharia, elétrico e PPCI, que fazem parte integrante do presente contrato, no lote nº 01 da qua-

dra "65" de propriedade do Município, localizado à Rua Marginal no distrito industrial, na cidade de 

Taquaruçu do Sul. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

Pelos materiais e serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 

de R$ 221.451,11 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos), dos 

quais R$ 78.147,55 (setenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) pela 

Etapa “02” sendo R$ 54.907,40 (cinquenta e quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos) 

correspondentes ao valor dos materiais aplicados, e R$ 23.240,15 (vinte e três mil, duzentos e quarenta 

reais e quinze centavos) correspondentes à mão de obra e R$ 143.303,56 (cento e quarenta e três mil, 

trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos) pela Etapa “03”, sendo R$ 125.424,17 (cento e vinte e 

cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) correspondentes ao valor dos materi-

ais aplicados, e R$ 17.879,39 (dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) 

correspondentes à mão de obrada da seguinte forma:  

 

 



 

I - O representante da Prefeitura Municipal, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato efetuará medições a cada 30 dias e, ao final de cada etapa, analisará o avanço físi-

co real dos serviços, o cronograma de execução e verificará o exato cumprimento das obrigações do 

contrato no período da medição quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução e 

emitirá a correspondente planilha de medição.       

II - Os pagamentos serão mensais, por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com a 

planilha de medição e nota fiscal, devidamente aceitas pelo CONTRATANTE, sendo efetuados no pra-

zo máximo de até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura.  

III- Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a nota fiscal e fatura correspon-

dente na Secretaria da Fazenda.              

IV - Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de cada parcela da obra, será 

acrescido ao valor da respectiva fatura o equivalente a 0,1% por dia útil de atraso, a título de compensa-

ção e penalização. 

V - O Município se responsabiliza pela abertura da matrícula da obra junto ao INSS e fará a retenção do 

imposto, quando do pagamento pela fatura emitida da obra. 

VI - O Município fará o desconto do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no per-

centual de 3% (três por cento) sobre o valor da mão-de-obra ou serviços, em conformidade com as pla-

nilhas orçamentárias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE REAJUSTE  

I - Somente será admitido reajuste de preços no caso de prorrogação do prazo de acordo com o art. 57 

§§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93.  

II - No caso de reajuste será adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV ou CUB/RS, prevale-

cendo o que for menor. 

III - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso 

imputável à contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

I - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente licitação será 

igual ao cronograma físico financeiro apresentado pela empresa vencedora, não podendo ser superior ao 

cronograma do projeto original, e será contado a partir da data da ordem de início das obras. 

II - Os prazos de que tratam o item 11.2 e 11.4, poderão ser revistos, nas hipóteses e forma a que alude 

o art. 57, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 A CONTRATANTE obriga-se a: 

I - Cumprir as condições de pagamento do total do presente contrato; 

II - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

III - A CONTRATANTE poderá, durante a execução da obra, fazer modificações que achar convenien-

tes, indicando detalhadamente, por escrito, as modificações julgadas necessárias e a CONTRATADA 

deverá executá-las em conformidade com o autorizado, sendo as alterações acertadas mediante termo 

aditivo a ser celebrado entre as partes, após a homologação do Serviço de Engenharia. 

IV - Responsabiliza-se pela terraplanagem do terreno, bem como com abertura das fundações quando 

necessário uso de maquinas do município, inclusive com detonação caso necessário, cujo valor constan-

te do orçamento original deverá ser abatido na proposta de preço. 

 



 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 A CONTRATADA obriga-se a: 

I - Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitadas, quaisquer informações e/ou esclarecimentos 

sobre o andamento dos serviços; 

II - Assumir a responsabilidade por todos os encargos cíveis, penais, fiscais, trabalhistas e previdenciá-

rios sobre a obra contratada; 

III - Formar o quadro de pessoal necessário à execução do objeto contratado, pagando os salários às 

suas exclusivas expensas;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IV - Comunicar por escrito, imediatamente, à CONTRATANTE, sobre qualquer acontecimento extra-

ordinário; 

V - Manter a PREFEITURA permanentemente informada sobre o andamento dos serviços; 

VI - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), quando do início da obra; 

VII - Seguir as normas e especificações técnicas do projeto e todos os materiais empregados na obra 

deverão ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas brasileiras; 

VIII - Ao final da obra a CONTRATADA deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras 

de materiais; 

IX - Todos os transportes internos e externos de materiais e pessoal será de responsabilidade exclusiva 

da Contratada, devendo a mesma fazer a remoção periódica do lixo e eventuais entulhos da obra, para 

um local determinado pela fiscalização onde não venha a causar transtornos e não prejudique o meio 

ambiente; 

X - Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os 

equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiro, fiscais e 

visitantes; 

XI - Responsabilizar-se por qualquer dano ou ocorrência ambiental, referente aos serviços contratados. 

XII - Manter, durante o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação. 

Parágrafo único. O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para constituição de vín-

culo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a CONTRATADA colocar 

para realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DANOS AMBIENTAIS 

A CONTRATADA, no caso de qualquer intercorrência ambiental, causada por si ou por terceiros, que 

cause ou potencialize danos ambientais, deverá comunicar à CONTRATANTE e evitar qualquer decla-

ração ou depoimento antes desta comunicação. 

Parágrafo único. Qualquer comunicação ou nota expedida pela CONTRATANTE, e que envolva o no-

me ou o serviço ora contratado, deverá ter o prévio e expresso consentimento de ambos os CONTRA-

TANTES. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente, atendida sempre a conve-

niência administrativa, de acordo com o que estipula a Lei 8.666/93, de 21.06.1993, pelos seguintes 

motivos: 

A - Não cumprimento de cláusulas contratuais; 

B - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATADA e exaradas 

em processo administrativo, assegurados ampla defesa e o contraditório; 



 

 

 

C - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

Pelo descumprimento das condições deste contrato a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes pena-

lidades: 

A - Advertência expressa; 

B - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento em contratar junto a Prefeituras 

Municipais pelo prazo de 2 (dois) anos; 

C - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar junto às Prefeituras Municipais; 

D - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à contratada 

multa moratória de valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da etapa em atraso, por 

dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% (dez por cento) do valor total da etapa em atraso; 

E - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, poderá 

aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que, em caso de multa, 

esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

Parágrafo Primeiro. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores 

e/ou responsáveis técnicos. 

Parágrafo Segundo. As multas poderão ser cumulativas, tantas quantas forem às faltas cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência da CONTRATANTE, por pessoas devida-

mente identificadas, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo cumpridos os 

termos deste contrato, especificações e demais requisitos, solucionar problemas executivos, assim como 

participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados. 

Parágrafo único - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusi-

ve de terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do 

orçamento municipal vigente, classificadas e codificadas conforme segue: 

Órgão: 10 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS 

Unidade Orçamentária: 03 - SMOVSU FUMRENDA 

Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção Ampliação do Distrito Industrial. 

Elemento: (615) 4.4.90.51.00.00.00.00.1193 Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO 

O presente contrato vincula não só os que dele tomarem parte diretamente, mas também os sucessores a 

qualquer título. 

 

 

 

 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PROIBIÇÕES 

Fica acertado entre as partes que qualquer proibição emanada do Poder Público Municipal, Estadual, 

Federal, órgão ambiental ou ordem judicial que diga respeito ao andamento dos serviços ora contrata-

dos, determinará a rescisão deste contrato, isentando as partes de qualquer indenização, seja a que título 

for. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial da obra objeto deste contra-

to e qualquer transgressão sujeitará a parte faltosa à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

            Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra duran-

te o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Acordam as partes que o foro competente para dirimir as possíveis dúvidas do presente contrato, não 

solucionadas por acordo, é o da Comarca de Frederico Westphalen, RS, abrindo mão de todo e qualquer 

outro por mais privilegiado que se apresente. 

E, assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato Administrativo de execução de 

obra por empreitada global em quatro vias de igual teor, forma e conteúdo, tudo elaborado e firmado na 

presença de duas testemunhas que subscrevem o presente instrumento, sem emendas ou rasuras, para 

que produza os seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 07 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL                      QMG CONSTRUÇÕES LTDA 

Aristides Pereira Da Luz                                                Queloni Pacheco Bonafé -  CONTRATANTE                                                         

Prefeito Municipal em Exercício - CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

A ___________________________________    B _____________________________________ 


