
CONTRATO N° 117/2022 DO PROCESSO Nº 97/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 

5/2022. 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e 

portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e 

domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA BULEGON LTDA, inscrita 

no CNPJ sob n.º 05.054.587/0001-35, estabelecida Rua Afonso Chaves, 430, Sala 01, Centro 

nesta cidade de Erval Seco/RS, doravante denominada  CONTRATADA, mediante sujeição 

mútua as normas constantes da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no Edital de Tomada de Preços 

nº 5/2022 e nas condições expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA JUNTO AO CREA/CAU PARA 

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO SANTA 

TEREZINHA NO MUNICIPIO DE ERVAL SECO (EMPREITADA EM FORMA 

GLOBAL MATERIAL E MÃO DE OBRA) EM CONFORMIDADE COM O 

PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS 

ANEXOS.”  

 

           CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

2.1. A Contratada receberá o valor total de R$ 309.710,10 (trezentos e nove mil 

setecentos e dez reais e dez centavos). 

2.2. O pagamento será efetuado conforme boletim de medição efetuada e aprovada 

pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra e liberação pelo 

M/CIDADANIA/CEF. 

2.3 – O pagamento da última parcela fica condicionada a apresentação da CND 

relativa a obra.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO 

CONTRATO. 

 

3.1. O prazo para execução das obras objeto desta Licitação, será de 210 dias a contar da data 

de Recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, por interesse público, 

conforme as exigências e nos termos da lei. 

3.2. O prazo do presente contrato é até 19 de agosto de 2023. 



 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 06 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

Proj. Atividade 1106–Reforma Ginásio Santa Terezinha 

248-4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações. 

248-4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto 

Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo ao presente 

Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 

sujeita à mesma multa estabelecida no presente Edital. 

 

5.1 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 

identificação. 

 

5.2 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os 

serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

 

5.3 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de 

sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 

executados. 

 

5.4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, 

de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de 

especificações técnicas e planilhas orçamentárias). 

 

5.5 - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

 

5.5.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pela Prefeitura. 

 

5.5.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura. 

 

5.5.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 

sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no 

neste edital. 



 

6 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 

tenha condições de uso satisfatório. 

 

7 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela 

fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no 

Projeto Executivo. 

 

8 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

 

9 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e 

coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança 

vigentes. 

 

10 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, 

causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

 

11 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o 

espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

 

12 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que 

obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura. 

 

13 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante 

vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 

aplicação. 

 

14 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à 

execução dos serviços. 

 

15 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de 

entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 

unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por 

escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas 

à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

 

16 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 

caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

 

17 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 



impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 

aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 

vínculo empregatício com a Prefeitura. 

 

18 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

19 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na 

licitação. 

 

20 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

21 - Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa 

contratado para ressarcimento do dano causado.  

 

CLÁUSULA SEXTA– DA GARANTIA CONTRATUAL:  

 

6.1 – A Licitante vencedora desta Licitação poderá (art. 56) se obriga a apresentar garantia 

no valor de 5% (cinco por cento) da contratação, nos termos do Art. 56 da Lei Federal Nº 

8.666/93 com suas alterações, numa das seguintes modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública;  

b) Fiança bancária;  

c) Seguro-garantia.  

 

6.2 – Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá a mesma taxa de remuneração 

da Caderneta de Poupança; 

 

6.3 – Ocorrendo a rescisão do Contrato por justa causa, o Município Contratante reterá a 

garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo para 

a apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos 

apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja 

insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa 

condição, a garantia será liberada em até 15 (quinze) dias após a assinatura, pelas partes 

contratantes, do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra”.  

6.4–Se, por qualquer razão, for necessário prorrogar o Contrato, a licitante contratada ficará 

obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições 

originalmente aprovados pelo Município Contratante. 

 



CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS 

PENALIDADES.  

 

7.1 O não cumprimento do presente contrato pela contratada implicará nas sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores sendo que a multa, se 

aplicada, poderá ser de: 

7.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de 

inexecução total do contrato; 

7.1.2. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso 

no prazo de entrega. 

7.1.3. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de 

inexecução parcial do contrato.   

7.1.4. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas 

técnicas corrigíveis. 

 

7.2 Aplicar-se-á os dispositivos da Lei 14133/2021 para as hipóteses dos crimes de 

licitações e contratos administrativos 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

8.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I e XII 

e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas 

deste Contrato; 

8.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO 

 

9.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação 

constante do preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, 

regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. As partes elegem o Foro da cidade de Seberi/RS, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do 

presente Contrato. 



  

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual 

teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 19 de agosto 2022. 

 

 

 

 

_____________________ ________________________________ 

LEONIR KOCHE CONSTRUTORA BULEGON LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA                         

 

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 


