
 

CONTRATO DE EMPREITADA DE EXECUÇÃO  

DE OBRA PÚBLICA Nº 074/2015 

I - PARTES 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na ci-

dade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689.842.430-00, brasileiro, 

casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: A empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA IRMÃOS ZAN-

CHET LTDA - ME, estabelecida na Rua Catarina Zanchet, 1115, Bairro Centro, na cidade de Ta-

quaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 17.364.870/0001-42, neste 

ato representado pelo sócio proprietário Sr. Flávio José Zanchet, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua Catarina Zanchet, nº 1.205, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, 

inscrito no CPF sob nº 385.043.670-53 e RG nº 9022871017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Execução por empreitada global, com fornecimento do material e serviços de pavimentação polié-

drica com calçamento no trecho da Rua Castelinho, neste município de Taquaruçu do Sul, RS, tudo 

conforme, plantas, projetos e memorial descritivo em anexo ao presente contrato, apresentados pela 

CONTRATANTE e orçamento/proposta unitário e total apresentado pela CONTRATADA, medi-

ante dispensa de licitação com fundamento no art. 24, I, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações pos-

teriores.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 - Executar os serviços contratados, preferencialmente no horário diurno, fornecendo os materi-

ais, os equipamentos e a mão-de-obra, de acordo com as especificações técnicas contidas na no pro-

jeto e seus Anexos, bem como aquelas contidas na Proposta Comercial da CONTRATADA. 

2.2 - Indenizar, imediatamente, os danos eventualmente causados aos serviços e à imagem do MU-

NICÍPIO e a terceiros, provocados pela ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos 

serviços, ainda que involuntários praticados durante a execução dos mesmos. 

2.3 - Pagar tudo que legalmente compete ao empregador, tal como salários, incluindo o 13º, férias, 

licenças, seguros de acidentes do trabalho, assistência e previdência social e todos os demais ônus 

inerentes ou próprios da relação empregatícia, compreendidas, também, as obrigações fiscais e a 

responsabilidade civil para terceiros, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o preço 

proposto e contratado. 

2.4 - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas do recebimento da solicitação, documentos que comprovem estar cumprindo a legisla-

ção em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e co-

merciais, Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - 

DRT, bem como despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução 

do Contrato. 

2.5 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Tra-

balho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção. 

2.6 - Apresentar ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) no início da execução dos ser-

viços. 
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2.7 - Cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convenções Coletivas ou Sentenças Normati-

vas referentes à categoria profissional dos seus empregados. 

2.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo responsável pela fiscalização 

do Contrato (Cláusula XI – DA FISCALIZAÇÃO), na execução dos serviços contratados. 

2.9 - Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos e posturas, cabendo-lhe única e exclusiva respon-

sabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos. 

2.10 - Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, caben-

do-lhe responder integralmente por todos os danos e atos ilícitos resultantes da ação ou omissão dos 

mesmos. 

2.11 - Apresentar, o registro e o recolhimento devido junto ao INSS, referentes à obra contratada. 

2.12 - Obedecer ao prazo e às condições de garantia estipulados pelas Cláusulas IV e V deste Ins-

trumento. 

2.13 - Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exi-

gidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente Contrato. 

2.14 - Responsabilizar-se por danos oriundos da execução da obra, devendo providenciar imedia-

tamente a restauração e/ou conserto, de acordo com o original, tanto em logradouro público como 

de qualquer outro bem que possa danificar. 

2.15 - São encargos da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas necessárias, bem como 

aprovações nos Órgãos competentes, relativos à execução das obras. 

2.16 - A direção da obra caberá a um profissional legalmente habilitado, na forma da legislação 

vigente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Efetuar os pagamentos devidos em função do presente Contrato, estritamente de acordo com o dis-

posto na Cláusula VI do presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

4.1 - O prazo de vigência do presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando no 

último dia do prazo de sua garantia. 

4.2 – O prazo máximo para execução do contrato e para entrega do objeto da presente licitação será 

de 30 (trinta dias), apartir da assinatura do presente contrato. 

4.3 -  O prazo de vigência poderá ser prorrogado, na ocorrência dos eventos elencados nos parágra-

fos 1º, 2º e 4º do art. 57 da Lei 8.666/93. 

4.4 - Na ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, os pedidos de prorrogação referente aos 

prazos de conclusão da obra deverão ser encaminhados por escrito à Administração Municipal, a 

partir da ocorrência do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos os casos, com justificativa 

substanciada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS GARANTIAS: 

A CONTRATADA fornecerá garantia dos materiais e serviços, pelo prazo de 05 (cinco) anos, que 

começará a contar findo o prazo de 90 (noventa) dias da garantia legal de que trata a Lei 8.078/90, 

contados do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 

6.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos recursos financeiros e dota-

ções orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente.  

6.2 - O pagamento será efetuado á vista, mediante a entrega da totalidade dos serviços medidos e 

aceitos pelo CONTRATANTE e apresentação de nota fiscal. 

6.3 - 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% (um décimo por cento) por dia útil 

de atraso, a título de compensação e penalização; 

6.4 - 10% (dez por cento) do valor total da contratação, ficarão bloqueados como garantia de algu-

ma sanção ou prejuízo aos cofres públicos, os quais somente serão liberados no final da execução 

da obra e após a apresentação da correspondente CND junto ao INSS. 

6.5 - O Município fará o desconto e a retenção correspondente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza), sobre o valor da mão de obra, em conformidade com as planilhas orçamen-

tárias ou os valores estipulados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

7.1- Pelos materiais e serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor total de R$13.603,66 (Treze mil seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos),  dos quais 

R$6.959,88 (Seis mil novecentos e cinqüenta e noive reais e oitenta e oito centavos) corresponden-

tes ao valor dos materiais aplicados e R$6.643,78 (Seis mil seiscentos e quarenta e três reais e se-

tenta e oito centavos) correspondentes à valor da mão de obra. 

 

7.2 - Incluídos no preço, estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias (inclusive as relativas a acidentes de trabalho), fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transporte, seguro, obtenção de registros e/ou licenças. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

8.2. Advertência. 

8.3. Aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos seguintes 

casos: 

a) Quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da proposta apresen-

tada e do Contrato, ou houver negligência na execução do objeto contratado; 

b) Quando a CONTRATADA se negar a corrigir deficiências ou refazer os serviços solicitados pelo 

MUNICÍPIO; 

c) Pela inexecução parcial do que foi proposto e contratado; 

d) Pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente. 

8.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 2 (dois) anos; 

8.5. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, sem prejuízo do que 

estipulam os artigos. 87 e 88 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.6. A não observância do prazo máximo para a realização dos serviços implicará multa de: 

 

 

 

 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução 

dos serviços, limitada a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da a-

vença; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução do objeto por 

período superior ao previsto na alínea “a”; 

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assu-

mida. 

8.7. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida san-

ção administrativa, tendo o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para 

recolher a importância ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadim-

plência contratual. 

8.8. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por parte do 

MUNICÍPIO na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das o-

brigações assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de força maior devidamente compro-

vada. 

8.9. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei, ga-

rantida a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1. A rescisão deste Contrato dar-se-á, somente, nos seguintes casos: 

9.2. Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber; 

9.3. Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, o valor 

dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação, excluído o montante das multas a pa-

gar; 

9.4.4. Pelo MUNICÍPIO, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 

CONTRATADA direito a indenização, quando esta: 

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) não recolher no prazo determinado as multas impostas, e 

c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

10.5. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A CONTRATADA designa o Engenheiro Civil, Sr. Leandro Bonafé, portador da CI nº.  

1077434163, expedida pela SJS/RS, CIC nº 973.841.430-04 e CREA/RS nº. 131160,  matrícula 
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perante o município nº 459, como responsável técnico pela execução dos serviços, objeto deste Ins-

trumento. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

do Senhor Secretário Municipal Obras Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei Lapazini, CPF. Nº 

689.851.420-20, como gestor do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura consta-

tadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas. 

11.2. A fiscalização de que trata o subitem 11.1 será exercida no interesse da PREFEITURA. 

11.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamen-

te atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 

11.4. Qualquer fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO, feita em seu exclusivo interesse, não impli-

ca corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obriga-

ções pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 

11.5. A fiscalização do MUNICÍPIO, em especial, deverá verificar a qualidade de qualquer material 

ou equipamento utilizado na execução dos serviços, podendo exigir a sua substituição quando este 

não atender os termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qual-

quer indenização pelos custos daí decorrentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1. Concluídos os serviços, o recebimento dos mesmos dar-se-á pelo MUNICÍPIO, através de 

vistoria conjunta realizada pela CONTRATADA e pelo responsável pelo Setor de Engenharia deste 

MUNICÍPIO, cláusula décima, especialmente designado para fiscalização e recebimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

13.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

Taquaruçu do Sul, 12 de junho de 2015. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA              CONSTRUTORA E INCORP. IRMÃOS ZANCHET LTDA 

        Prefeito Municipal                                        Flávio José Zanchet     - CONTRATADA 
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Testemunhas: 

 

 

A ______________________________  B________________________________ 


