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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 
Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, 

brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-
53, residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE.  

CONTRATADA 

G. BONAFE - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede na rua Vitor 

Zancan, nº 848, no Município de Palmitinho/RS, neste ato representada por Giselli Bonafé, brasileiro, 

solteiro, empresária, Carteira de Identidade nº 2107509222, expedida pela SJS/RS e CPF nº 034.713.860-

84, residente e domiciliado na rua Ermenegildo Triches, 70 centro, no Município de Palmitinho/RS, doravante 
denominado CONTRATADO.   

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 36/2019, e ainda em conformidade 

com o instrumento convocatório de licitação expresso pelo Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia 

nº 6/2019, que teve assegurada publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o 

disposto nas Leis n.º 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada em Regime de 

Empreitada Global para Construção e Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de 
Liberato Salzano/RS, conforme Convenio nº 1207/2017 FUNASA e Convenio 855082/2017 SICONV, 

conforme edital, nos quantitativos abaixo discriminados:   

Item Especificação UN Quantidade Preço Unit. Preço Total 

1 
Construção e Implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares (Material) 

UN 31,00 8.255,19 255.910,76 

2 
Construção e Implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares (Mão-de-obra) 

UN 31,00 2.063,79 63.977,69 

Total Global R$ 319.888,45 

1.2. O preço referido no “caput” desta Cláusula e constante da proposta apresentada, está sujeito ao 

aumento e redução legais das quantidades inicialmente previstas ou aquelas que, por decisão da 
CONTRATANTE deixarem de ser executadas. 

1.3. Ao Município reserva-se o direito de substituir ou alterar o local de execução da obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA 

2.1 A execução das obras será realizada no município de Liberato Salzano/RS, conforme planilhas 

apresentadas no edital e seus anexos, plantas baixas e demais documentos relativos a execução do convenio. 
2.2.  A obra deverá ser realizada conforme previsto no Cronograma de Execução, podendo ser 

prorrogado. Fica a CONTRATADA sujeita a multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) por dia de atraso, 
limitado está a vinte (20) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 

2.2.1. No caso de inexecução parcial do contrato, CONTRATADA ficará sujeita a multa de 5% (cinco por 

cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de um (1) ano. 

2.2.2. No caso de inexecução total deste Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 10% (dez por 

cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de dois (2) anos. 
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2.3. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato. 

2.4. As multas previstas nesta Cláusula, só deixarão de ser executadas se o fato que der origem as mesmas 

for oriundo de caso fortuito ou força maior, e sendo pronta e expressamente comunicado à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias úteis a contar da aceitação definitiva da execução dos 

materiais e serviços, diante da emissão do Boletim de Medição – BM e aceita da FUNASA, observadas ainda 

as condições previstas da Lei Federal nº 8666/1993, aprovada pelo Servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 

3.2. No ato do pagamento das parcelas correspondente a execução das obras de que trata  este Contrato e 

de acordo com o estabelecido  na forma da legislação vigente, deverá apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal e/ou Fatura referente a execução das obras, cópia autenticada dos comprovantes de quitação de 
encargos sociais do INSS, FGTS e ISSQN, com a respectiva relação nominativas dos empregados 

ligados a estas atividades, na área de jurisdição do Contrato, relativos ao mês anterior a respectiva 

realização das obras. O aceite da Nota Fiscal e/ou Fatura fica condicionado à apresentação destes 

documentos. 

a) Quando da apresentação dos documentos acima exigidos, deverão ser excluídos aqueles referentes 
ao primeiro mês da execução das obras, e incluídos os do mês de encerramento do Contrato. 

3.3. É de responsabilidade da contratada a matrícula no INSS da obra, e também no CREA bem como, a 

sua baixa.  

3.4. Os documentos de cobrança, deverão estar em situação regular e dentro do cronograma de desembolso. 

3.5. Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Liberato Salzano - RS ou 

por intermédio de rede bancaria. 

3.6. O efetivo pagamento da contratada estará condicionado ao recebimento do Município pelo recurso 

oriundo do Convênio nº 1207/2017 junto a FUNASA. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 – Prestar todos os serviços com pessoal próprio, utilizando profissionais especializados e em número 
suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que 
rege a execução das atividades contratadas, em especial na segurança, medicina e higiene do trabalho, 
fornecendo material de segurança, segundo a natureza dos serviços. 

4.2 – Observar e fazer cumprir com todas as obrigações de ordem salarial, trabalhista, acidentária, 
previdenciária, bem como as de natureza civil e/ ou penal, tais como definido na legislação brasileira, referente 
ao seu pessoal. 

4.2.1 – A CONTRATANTE não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de 
qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos às obrigações 
aqui assumidas, ficando essas o seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

4.2.2 – Fazer prova junto a CONTRATANTE, de acordo com os critérios estabelecidos por sua fiscalização, 
e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas, e aquelas exigidas 
quando da habilitação. 

4.3 – Utilizar na execução do objeto do presente Contrato, veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas e 
instrumentos próprios e adequados, em número suficiente em função dos prazos estabelecidos pela 
CONTRATANTE, de forma a não prejudicar a continuidade da execução das obras, conforme discriminados 
nos Anexos deste Contrato. 

4.4 – Proceder e arcar com as despesas necessárias, quando do recolhimento de suas máquinas, 
equipamentos, ferramentas, sobra de materiais, entulhos e/ou sucatas, após a construção das obras, ao seu 
almoxarifado ou local liberado pela CONTRATANTE. 

4.4.1 – Quando do término ou rescisão do Contrato, a CONTRATADA concederá o prazo de dez (10) dias 
para a CONTRATADA efetuar a remoção de todos os seus pertences, para fora da área das obras. 

4.4.2 – O não cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA dará direito a COTRATANTE, de 
promover tal retirada como puder ou lhe convier, debitando as respectivas despesas à CONTRATADA, sem 
qualquer responsabilidade por perdas, furtos ou extravio. 

4.5 – Executar a obra objeto deste Contrato, no prazo estipulado no cronograma, contados a partir da 
assinatura deste contrato. 
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4.6 – Responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, mediatos ou imediatos e lucros cessantes, extravios 
ou prejuízos, causados pela CONTRATADA, seus prepostos ou empregados, por culpa ou dolo, nos 
materiais, equipamentos e/ou máquinas da CONTRATANTE, próprios ou locados, de terceiros, devidamente 
comprovados e atestados pela fiscalização da CONTRATANTE, informados à CONTRATADA e assegurada 
prévia defesa, assumindo a responsabilidade de reparar totalmente os danos ou substituí-los, 
preferencialmente, pela mesma marca, característica e qualidade. A CONTRATANTE poderá reter 
pagamentos que possibilitem o ressarcimento de danos causados. 

4.7 – O transporte e a alimentação dos empregados necessários à execução das obras são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e em caso algum será ressarcido pela CONTRATANTE. 

4.8 – Refazer, às suas expensas, todos os serviços inadequadamente realizados, a critério da Fiscalização 
da COTRATANTE, sem alteração do Cronograma previsto. 

4.9 – Indicar empregados tecnicamente qualificados por atividades e um dentre seus empregados que atuará 
como preposto, nas relações entre a CONTRATANTE e CONTRATADA. 

4.10 – Zelar pelo cumprimento de todas as exigências especificadas pela CONTRATANTE através de 
Recomendações Técnicas, especialmente aquelas relativas a prioridades e prazos de execução. 

4.11 – Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

4.12 – A última parcela somente será liberada mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND, 
junto ao INSS. 

4.13 - A CONTRATADA deverá recolher a título de ISSQN, aos cofres da CONTRATANTE, o equivalente a 
alíquota conforme Código Tributário Municipal. 

4.14 - Fica a CONTRATANTE autorizada a descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA, as 
importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros. 
4.15 - A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 
fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato;    

5.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido;    

5.3. Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas 

deste contrato e legislações pertinentes;    

5.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

fornecimento dos materiais no prazo de vigência deste contrato;    

5.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital;    

5.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;    

5.7. Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização nos 

moldes do art. 67 da Lei 8.666/93;   

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 6.1. Pelo(s) materiais/serviço (s) ora entregues/executado(s) o contratante pagará à contratada o valor total 

de R$ 319.888,45 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais com quarenta e cinco centavos), 

sendo que o valor será pago em moeda corrente, por meio de ordem bancária ou crédito em conta corrente, 

após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo responsável, mediante o 

correto fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira. Dados bancários: Caixa Econômica Federal, 
Ag: 0475 Conta: 2079-4 Operação: 003 

6.2. O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando esta não cumprir com os 

encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso de multas, penalidades, 

indenizações ou qualquer outro ônus aplicado;    

6.3. Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com salários e/ou honorários, 

administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas 

de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato;   
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6.4. Caso seja constatada alguma irregularidade o contratante reterá o pagamento do objeto deste contrato 

até que a contratada regularize a situação a que der causa, independentemente de prévia notificação ou 
aviso, judicial ou extrajudicial.   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento 

Vigente, dotação orçamentária:   

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

1.029.4490.51 1008 386/2019 Construção De Módulos Sanitários 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá, garantida prévia defesa, além de 
rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  
II - Multa;  
III - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Administração Pública, 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 os prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
8.2. Será aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a 
Contratada:  

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização;  
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 
c) Desatender às determinações da Fiscalização;  
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 

multas aplicadas pelos Órgãos competentes em razão de infração cometida;  
e) Não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta 

dentro do prazo de validade;  
f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;  
g) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, 

venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da sua obrigação em reparar os danos 
causados.  
8.3. As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.  
8.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.  
8.5. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por 

escrito pelo Município à Contratada, para, querendo, exercer direito de defesa.   

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.  

9.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não 

cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.   

9.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se 

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, 
providencias acauteladoras.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

10.1 Para os efeitos legais, o Responsável Técnico da CONTRATADA é o (a) Sr.(a) Queli Bonafé 

Registrado(a) no CAU sob nº A56280-7, que deverá recolher a RRT, comprovando o seu recolhimento junto 
a CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será compreendido até 29 de setembro de 2020, podendo ser prorrogado se 

ambas as partes concordarem, mediante termo aditivo, conforme designação da Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Constantina - RS.  

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, 

para um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer 

cumprir o presente contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por 

si e seus sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.   

 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 08 dias do mês de maio 

do ano de 2019. 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 
Gilson De Carli – Prefeito Municipal  
Contratante 
 
 
 
Mariane Stivanin 
Engenheira Civil 
Fiscal da Contratação 
 
 
 
 
G. BONAFE - EPP 
Giselli Bonafé 
Empresa Contratada 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: Adir Marcolan    Nome: Mongela Pereira Nunes 
CPF: 417.995.850-34    CPF: 637.001.900-34 


