
 

CONTRATO Nº 226/2018 EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE 

Nº 9/2018 PROCESSO Nº 152/2018. 

 

Pelo presente instrumento particular, firmado entre as partes, de um lado como 

CONTRATANTE o Município de Erval Seco, Pessoa Jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ nº 87613212/0001-22 com sede na Avenida do Comércio – 364, 

representada neste ato por seu 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, e de outro lado a empresa 

RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Ângelo Casali, 146, Bairro 

Santa Terezinha na Cidade de Palmitinho RS, CEP Nº 98430-000, inscrita no CNPJ sob 

o nº 28.971.466/0001-53, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo 

e amparado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo Licitatório 

Modalidade Convite nº 9/2018, declaram pelo presente instrumento e na melhor forma de 

Direito, ter justo e contratado conforme descrito na cláusula primeira deste documento e 

demais cláusula, conforme segue: 

 

Cláusula Primeira: Do Objeto: 

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO PREDIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL SECO EMPREITADA 

EM FORMA GLOBAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.  

 

Cláusula Segunda - Da Execução: 

O objeto deste contrato será executado de acordo com a solicitação de orçamento, 

a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de 

execução indireta, regime de empreitada por preço global. 

 

Cláusula Terceira - Do Preço: 

O preço para o presente ajuste é de R$ 57.936,04 (cinquenta e sete mil novecentos 

e trinte e seis reais e quatro centavos), objeto deste contrato, constante da proposta 

vencedora da cotação de preços, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço 

justo e suficiente para total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-

financeiro. 

 

Cláusula Quarta - Do Pagamento: 

O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

De acordo com o cronograma físico-financeiro fornecido pela empresa proponente e 

medição efetuada e aprovada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização. 

 

 Cláusula Quinta - Dos Prazos: 

O prazo para execução da obra é 90 (noventa) dias, a contar da emissão da ordem 

de serviço, podendo ser prorrogado por mais 30 dias em caso de chuvas e dias 

impraticáveis por qualquer outro motivo. 



 

Cláusula Sexta - Da Garantia da Obra: 

O objeto do presente contrato tem garantia de cinco anos consoante dispõe o art. 

618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 

CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

 

Cláusula Sétima - Do Recebimento do Objeto: 

O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações deste 

instrumento, será recebido pelo Município provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização e definitivo por parte da Comissão da Prefeitura 

Municipal de Erval Seco. 

 

Cláusula Oitava - Dos Direitos e das Obrigações: 

1 - Dos Direitos 

- da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avencadas; 

da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

- Das Obrigações: 

- Da CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento ajustado; e dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular 

a execução do contrato. 

- Da CONTRATADA: 

Prestar os serviços na forma ajustada; 

Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato; 

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

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais 

adequados; 

Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) no início dos 

serviços. 

Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de 

veículos e pedestres; 

Providenciar a instalação de placas, antes do início das obras, de acordo com, o modelo 

fornecido pelo órgão competente. 

Cláusula Nona – Recursos Financeiros: 

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, 

classificados e codificados sob nº. 

Órgão 01 – Câmara Municipal de Vereadores 

Unidade 01 – Câmara Municipal de Vereadores 

Proj./Atividade 1.022 Reforma e ampliação da sede do Poder Legislativo 

2-4.4.90.51.00.00.00.00 0001 Obras e Instalações 



 

Cláusula Nona - Da Rescisão: 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 79, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Parágrafo Único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes 

da contratação, até o limite de prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na 

assunção do objeto do contratado pela CONTRATANTE na forma que a mesma 

determinar. 

Cláusula Décima - Das Penalidades e das Multas: 

A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

b) multas sobre o valor atualizado do contrato: 

De 10 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

De 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo 

com 

as especificações e negligências na execução do objeto contratado; 

De 0,5 % por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a conclusão da obra. 

Cláusula Décima Primeira - Das Disposições Gerais: 

Fica eleito o FORO da Comarca de Seberi RS., para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas ao presente contrato. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco RS., 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE    RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA 
Prefeito Municipal     Empresa Contratada 

 

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 


