ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
- AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF DOZE DE MAIO CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE VILA FLORES, entidade de direito público interno, CNPJ nº 91.566.869/000153, sito à Rua Fabiano Ferretto, 200, Vila Flores/RS, representado neste ato por seu Prefeito
Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, e
CONTRATADA:
XXX, CNPJ nº xxx, localizada na Rua xxx, CEP xxx, representada neste ato por xxx.
OBJETO e FUNDAMENTO:
O presente contrato disciplina a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF DOZE DE MAIO (MATERIAIS E MÃO DE OBRA)
oriundo do processo de Licitação nº 036/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº
003/2022, regido pela Lei 8.666/93, nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
I - PREÇO: A CONTRATADA se obriga, na forma estabelecida no Edital, e nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, cujas condições integram o presente contrato, na execução da obra de
Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doze de Maio, no Município
de Vila Flores/RS (contemplando materiais e mão de obra), conforme descrições, especificações
e condições expressas nos Anexos do Edital, a ser entregue no prazo de até 120 (cento e vinte)
dias a contar da Ordem de Início de Obra, no valor de R$ xxx de materiais e R$ xxx de mão de
obra, totalizando R$ xxx.
II- FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à Contratada após a(s) vistoria(s) do
Responsável Técnico do Município, que emitirá LAUDO constando a entrega e a execução do
objeto, e mediante a emissão de NOTA FISCAL do material e/ou do serviço executado, em etapas
conforme previsto no Cronograma de Execução Físico-Financeiro.
§ 1º Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
§ 2º Em anexo a cada Nota Fiscal de Fatura, a CONTRATADA deverá juntar cópia dos seguintes
documentos:
a) Cópia completa da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social) da empresa prestadora de serviços, com indicação dos trabalhadores que
prestaram serviços à Administração Pública relacionados por obra trabalhada;
b) Cópia das guias de pagamento das contribuições previdenciárias (INSS) e de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos meses das prestações de serviços;
c) Certidões de negativa e de regularidade (FGTS e INSS).
§ 3º A última parcela fica condicionada à entrega da CND (Certidão Negativa de Débito)
demonstrando situação regular no cumprimento de encargos sociais com INSS da obra e das
Certidões de negativa e de regularidade do FGTS e INSS.
III – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: O preço ajustado no Contrato poderá ser

alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, ou no caso de reequilíbrio
econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado,
respeitando-se os limites previstos em Lei.
CLÁUSULA SEGUNDA - ENTREGA DO OBJETO E GARANTIA
I – ENTREGA DO OBJETO: A CONTRATADA entregará o objeto no prazo de até 120 (cento e vinte)
dias a contar da Ordem de Início de Obra, devendo observar o cronograma físico-financeiro de
execução.
II – GARANTIA: A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela
solidez e segurança do trabalho realizado, conforme o disposto na Lei Nº 10.406, de 10/01/2002,
Art. 618, do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO e/ou conforme previsão legal.
Parágrafo Único: a Contratada deverá ainda prestar manutenção do objeto, durante o período
de garantia.
CLÁUSULA TERCEIRA - PROPOSTA
O preço apresentado é o da proposta, sem reajustamentos.
Parágrafo Único: Ao valor do item devem estar inclusos todos os encargos, inclusive trabalhistas.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas da presente avença correrão conforme o estabelecido na confirmação de
dotação orçamentária:
07– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02 – Fundo da Educação - MDE
12.361.0280.1047 – Construção, Ampliacão e Reforma das EMEFs.
3.4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações
CLÁUSULA QUINTA - FATOS IMPEDITIVOS
Ocorrentes motivos de caso fortuito ou de força maior impeditivos da entrega do objeto, deverá
a Contratada comunicar por escrito ao Contratante.
Parágrafo Único: Na ocorrência da hipótese acima, ao CONTRATANTE fica assegurado o direito
de chamar novo fornecedor, respeitadas as condições da licitação.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:
I- UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração, quando
prevalecer o interesse público, sem direito a ressarcimento de prejuízos futuros ao ato da
rescisão;
II- AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
III- JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.
IV- Quando ocorrer qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
§ 1º A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Federal n0 8.666/93, os casos do art. 78, inciso 1 a XI, fica estabelecido multa,
em favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

§ 2º O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na forma do art. 77 e
seguintes da Lei nº 8.666/93, sem que assista a contratada qualquer indenização, ressalvada
aquela prevista no parágrafo único art. 59.
CLAÚSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações do CONTRATANTE:
a) fiscalizar e acompanhar a obra do objeto licitado;
a.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do
objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
a.2) Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços.
São obrigações da CONTRATADA:
a) O serviço e/ou obra deverá ter seu início contado a partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DE
SERVIÇO emitida pelo Município.
b) A contratada, quando receber a ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO emitida pela Município
deverá:
b.1) Apresentar a ART de execução da obra.
b.2) A contratada será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua
execução, bem como pela devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto
ao respectivo conselho profissional.
b.3) Os custos oriundos do início da obra pela empresa contratada, e apresentação da ART de
execução, serão de responsabilidade da mesma.
c) A fiscalização por parte da Contratante no local da obra não diminuirá a responsabilidade da
empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados.
d) Obedecer a todos os detalhes construtivos constantes do Memorial Descritivo, Projeto e
demais anexos ao processo licitatório.
e) Possuir o equipamento, o material e o ferramental necessário à execução da obra.
f) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e
coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança
vigentes.
g) 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 CONTRATANTE.
h) Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do
Trabalho.
i) Responsabilizar-se por qualquer dano que possa ocorrer durante a execução da obra, bem
como dos custos de reparação.
j) Efetuar, antes da entrega da obra, o recolhimento da sobra de material e limpeza do local.
k) Entregar o objeto em perfeito estado de funcionamento.
l) Responder, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho
realizado, conforme o disposto na Lei Nº 10.406, de 10/01/2002, Art. 618, do CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO e/ou conforme previsão legal.

m) Prestar manutenção do objeto, durante o período de garantia.
n) Arcar com todas e quaisquer despesas de transporte até o canteiro de obras.
o) A obra deverá ser executada conforme o projeto, caso contrário, não será fornecido laudo
pelo Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica do Município e consequentemente, não será
efetuado o pagamento da mesma.
p) Manter atualizados, durante o período de vigência do contrato, telefone, fax, e-mail e
endereço, devendo ser comunicado a Secretaria Municipal de Administração- Setor de
Licitações, qualquer mudança que, porventura, venha a ocorrer.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
A Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a Contratada para assinar o contrato, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Nona,
alínea d, deste Contrato.
I - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
II - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a
licitação.
III - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o presente contrato no prazo de 05 (cinco)
dias da homologação da licitação, sujeitará o mesmo a multa equivalente a 10% (dez por cento)
do valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
a) Multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso no início da obra ou na
execução de etapa, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
b) Multa de 8 % (oito por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos
materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas
expensas, tal defeito;
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses;
d) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 24 (vinte e quatro) meses;
e) Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório será
aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 02 (dois) anos.
f) As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E SUBSTABELECIMENTO DE DIREITOS
Não é permitida a cessão do presente contrato, parcial ou total, sob pena de rescisão e aplicação
das sanções legalmente previstas, além daquelas constantes na cláusula sexta, supra.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO
A contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições e
requisitos atinentes ao objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Parágrafo Único – A Fiscalização de que trata o Caput deste artigo não isenta a Contratada das
responsabilidades estabelecidas pelo Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO
O contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93, e alterações, sem prejuízo das demais
legislações pertinentes e ao Edital de Tomada de Preços nº 003/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir litígios decorrentes da presente
avença, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo, em três vias de
igual teor, juntamente com duas testemunhas, após lido e achado conforme.
Vila Flores, xx de xxxx de 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
(Contratada)

Testemunhas
1) ________________________________
CPF:

Visto:
_________________________________
Adv. Denise Arisi
OAB/RS 63.385
Assessora Jurídica

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
Município de Vila Flores

2) ______________________________
CPF:

