CONTRATO Nº 11/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA EM
ESCOLA PADRÃO 6 SALAS – FNDE – FECHAMENTO COM ALVENARIA E
ESQUADRTIAS DE VIDRO TEMPERADO, DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA
MUNICIPAL
Que entre si fazem, de um lado o Município de Cândido Godói, RS, Pessoa
Jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.612.842/0001-82, com
sede administrativa à Rua Liberato Salzano, nº 387, cidade de Cândido Godói, RS,
representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. VALDI L. GOLDSCHMIDT, doravante
denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa H2O CONSTRUÇÕES
LTDA – ME, estabelecida na Rua Santa Rosa, 954, centro, cidade de Santa Rosa/RS,
inscrita no CNPJ sob nº 20.598.461/0001-15, neste ato representada pelo Sr. FABIO
PISONI, inscrito no cadastro das pessoas físicas sob nº 022.085.170-08, e RG nº
6092271375, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, estabelecem o
que segue nas seguintes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto - Através do presente instrumento, a
CONTRATANTE, acorda com a CONTRATADA, a execução de Obras de Melhoria em
Escola padrão 06 Salas - FNDE, com fornecimento de material e mão-de-obra, nos exatos
termos, prazos e condições estabelecidas pelo Processo Licitatório modalidade Tomada
de Preços nº 01/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço e do Pagamento – Pela execução total dos serviços
a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 39.486,53 (trinta e nove mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme Licitação
modalidade Tomada de Preços nº 01/2018, cujo pagamento será realizado nas exatas
condições do item 10 do edital.
Parágrafo Único – Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
cronograma físico-financeiro, após vistoria “in loco” pelo Engenheiro Civil do Município,
autorizando o pagamento dos serviços realizados e emissão da Nota Fiscal. Os
pagamentos somente serão efetuados após a liberação dos recursos pelo Governo
Federal/Ministério da Educação e a apresentação dos seguintes documentos: cópia da
matricula da obra, cópia da folha de pagamento da obra, cópia da GPS recolhida na
matrícula da obra, cópia da GEFIP com comprovante de entrega, declaração de que
possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável pela empresa e que os
valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Na apresentação da
fatura a empresa deverá discriminar o material e mão-de-obra. Para a quitação total a
contratada deverá apresentar a CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS. A Nota
Fiscal/Fatura, (de acordo com o protocolo ICMS 85), emitida pelo fornecedor deverá
conter, em local de fácil visualização, a indicação do número da Tomada de Preço, a fim
de acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. Serão
processadas as retenções previdenciárias, taxas e impostos nos termos da legislação que
regula a matéria (Lei Federal n°12.546 de 14/12/2011 e alterações posteriores): INSS 11% (onze por cento), ISQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) – 3% (três
por cento) e IRRF (Imposto de Renda Retido Fonte) 1,5% (Um vírgula cinco por cento).
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo de vigência – O presente contrato entrará em vigor
no momento da assinatura e vigorará até 31/06/2018 .
CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos de Execução, da Garantia e Fiscalização.
O prazo de entrega da obra é de 60 (sessenta) dias, a partir da autorização do início da
Obra expedida pelo Município. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade,
garantia contra defeitos de fabricação e a obra deverá ter garantia de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias contra defeitos de uso da má aplicação de materiais e emprego
incorreto de mão-de-obra e técnicas construtivas. Os serviços e materiais serão
vistoriados através Secretaria Municipal de Planejamento e pelo Engenheiro Civil do
Município. Todos os funcionários registrados na obra deverão estar usando equipamento
de segurança. A empresa deverá manter o Diário de Obra junto à obra. A empresa
licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores do Município, bem como
dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.
Conforme a disponibilidade da dotação orçamentária dos recursos financeiros e a
necessidade as quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas.
CLÁUSULA QUINTA – O fornecimento de materiais e a Execução da obra serão
integralmente suportados pela EMPRESA contratada, que deverá executar a obra
conforme memorial descritivo e plantas anexas ao edital da Tomada de Preços. A
empresa vencedora deverá instalar placa da obra conforme modelo previsto no Manual de
Placas de Obras do Governo Federal.A CONTRATADA deverá efetuar a matrícula da
obra junto ao INSS, e deverá fazer o pagamento da taxa de ART referente à execução da
obra devidamente preenchida e assinada pelo responsável técnico da contratada.
CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes deste contrato correrão à seguinte conta de recursos do
orçamento
vigente:
06.02-MANUTENÇÃO
ENSINO
FUNDAMENTAL
MDE

PROJETO:123680116.1011.000-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS
ELEMENTO DESPESA: 44.90.51.000 - Obras e instalações Recursos Brasil Escola -122710.3

CLÁUSULA SETIMA – Das Sanções – Pelo inadimplemento das obrigações a
CONTRATADA conforme a infração, obedecido o competente processo administrativo,
estará sujeita às seguintes penalidades:
a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário
público dos prejuízos causados;
b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado do contrato;
e) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e

contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do contrato.
f) Em caso do licitante não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da
contratação.
g) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o
caso.
14.4 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do
contrato.
CLÁUSULA OITAVA – O Município CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato
nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
da referida Lei.
CLÁUSULA NONA – E para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato, as
partes de comum acordo elegem do Foro da Comarca de Campina das Missões, RS.
E por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento,
lavrado em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, dando
fiel cumprimento ao estabelecido.
Cândido Godói, RS, 28 de fevereiro de 2018.

______________________________
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI
Valdi Luis Goldschmidt
CONTRATANTE

_______________________________
H2O CONSTRUÇÕES LTDA – ME
FABIO PISONI
EMPRESA CONTRATADA
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