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CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE EXECUÇÃO DE OBRA  

           PÚBLICA nº. 049/2013 

Tomada de Preços n. 001/2013 - Processo Administrativo nº.1.096.385/11 

 

 

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 cidade 

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

Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa CONSTRUTORA ZOLAMAR LTDA, estabelecida na Travessa 

Aloísio Hoffmann, 30, sala 105, na cidade de Palmitinho - RS, inscrita no CNPJ sob nº. 

08.641.885/0001-10, neste ato representada pela sócia Administradora Sra. Eliandra Gazola Marcon, 

brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Vitório Pagno, nº. 286, Bairro Santa 

Terezinha, na cidade de Palmitinho - RS, portadora da RG. nº. 1060714001, expedida pela SSP-RS, 

inscrita no CPF sob nº. 991.618.260-49.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº. 8.666/93,  Licitação na modalidade Tomada de 

Preços nº. 001/2013 e seus anexos, Contrato de Repasse nº. 0372475-99/2011, celebrado entre o 

Município de Taquaruçu do Sul e a União através do Ministério do Esporte/Caixa, objetivando a 

Execução do programa Esporte e Lazer na cidade, que fazem parte integrante deste contrato e pelas 

cláusulas expressas a seguir. 

III – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes da Linha 

Santo Antônio, interior do Município de Taquaruçu do Sul, para atender Contrato de Repasse nº. 

0372475-99/2011 Ministério do Esporte/CAIXA, objetivando a execução do programa ESPORTE E 

LAZER NA CIDADE, demais especificações que constam nos anexos que fazem parte do presente 

edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

de R$166.406,04 (Cento e sessenta e seis mil quatrocentos e seis reais e quatro centavos), dos quais R$ 

132.541,28 (Cento e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) 

correspondentes ao valor dos materiais aplicados, e R$33.864,76 ( trinta e três mil oitocentos e sessenta 

e quatro reais e setenta e seis centavos) correspondentes à mão de obra, da seguinte forma: 

 



 2 

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, e analisará o avanço 

físico 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 prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura e liberação do recurso pelo órgão 

repassador.  

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

correspondente 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 

compensação e penalização. 

V – O Município fará o desconto do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no 

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

planilhas orçamentárias. 

VI - 10% (dez por cento) do valor total da contratação, referente à última parcela de pagamento, 

ficarão bloqueados como garantia de alguma 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 e de Certidão Negativa do Civil, da Comarca de Frederico Westphalen, da inexistência contra a 

CONTRATADA de processos pendentes relativos à execução da obra, e após a vistoria e a aprovação 

final por parte do município e do órgão repassador dos recursos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE REAJUSTE 

 I - Não haverá ajuste de preços pelo prazo de um ano a contar da assinatura do contrato. 

II - Somente será admitido ajuste de preços no caso de prorrogação do prazo de validade do 

contrato de acordo com o art. 57 §§ 1º, 2º e 4º da Lei nº 8.666/93, e depois de decorrido o prazo 

estabelecido no inciso anterior. 

III - No caso de ajuste de preço será adotado o índice de variação do IGPM/FGV do período. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

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

dia 31 de dezembro de 2013. 

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

será 150 (cento e cinqüenta dias) em conformidade com o cronograma de execução apresentado pela 

empresa contratada, e será contado a partir da ordem de início da obra expedido pela Prefeitura. 

Subcláusula primeira. A execução das obras obedecerá às indicações da Prefeitura Municipal, 

que emitirá a competente ordem de serviço. 

Subcláusula segunda. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, na ocorrência dos eventos 

elencados nos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
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Subcláusula terceira. 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 - 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 

convenientes, 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 A CONTRATADA obriga-se a: 

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

esclarecimentos sobre o andamento dos serviços; 

II - Assumir a responsabilidade por todos os encargos administrativos, cíveis, penais, fiscais, 

trabalhistas e previdenciários 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 

extraordinário; 

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 de 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 licitante vencedora, 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; 
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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 

vínculo 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 declaração ou depoimento antes desta comunicação. 

Parágrafo único. Qualquer comunicação ou nota expedida pela CONTRATANTE, e que 

envolva o nome ou o serviço ora contratado, deverá ter o prévio e expresso consentimento de ambos os 

CONTRATANTES. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

conveniência administrativa, de acordo com o que estipula a Lei nº. 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  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 

penalidades: 

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

poderá aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 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 

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

Senhor Leandro Bonafé, Engenheiro Civil, matrícula nº 459, CREA-RS, 131160, CPF nº 973.841.430-

04, como gestor do contrato, 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, 

inclusive 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: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Unidade Orçamentária: 03 - SMEC Convênios e livres. 

Atividade: 2.024 – Manutenção Centros Esportivos e Comunitários. 

Elemento de Despesa: 257.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 - Obras e Instalações. 

    745.4.4.90.51.00.00.00.00.1197 - 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 

contratados, 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 

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

contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no artigo 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, 10 de junho de 2013. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL                    CONSTRUTORA ZOLAMAR LTDA 

    VANDERLEI ZANATTA                                              ELIANDRA GAZOLA MARCON 

          CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA 

 

 

LEANDRO BONAFÉ 

Gestor do Contrato 

 

 

Testemunhas:  

 

 

A ____________________________                        B ____________________________ 


