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 TERMO ADITIVO Nº 01/2019  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2019  

 

Pelo presente Termo Aditivo ao “Contrato de Empreitada Global” que trata de contratação 

de empresa a fim de realizar reforma e ampliação da Escola de Educação Infantil Bem-Me-

Quer, de um lado o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita 

no CGC/MF sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Avenida Garibaldi, 1098, na Cidade 

de Ivorá, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADEMAR VALENTIM 

BINOTTO, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade nº 

6012331151 e inscrito no CPF sob nº 270.828.570-04, residente e domiciliado na Rua André 

Cargnelutti, nº 85, Bairro Centro, na cidade de Ivorá – RS, de ora em diante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa LUIZ AUGUSTO LIMA DE 

OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.173.351/0001-53, localizada na Entrada Rigon, 

linha Rigon, s/nº, Interior, na cidade de Nova Palma-RS, neste ato representada pelo Sr. LUIZ 

AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de proprietário, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na Entrada Rigon, linha Rigon, s/nº, Interior, na cidade de Nova 

Palma-RS, portador da Cédula de Identidade nº 9093763523 e inscrito no CPF sob o nº 

027.796.150-52, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO,  de 

conformidade com o Edital de Tomada de Preços nº 02/2019, processo administrativo 

193/2019, tem entre si como justo e plenamente acordado as cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 Termo aditivo de acréscimo contratual para serviços de pintura, correção de fissuras 

das paredes que vão receber pintura, colocação de grade de proteção no reservatório dos 

bujões de gás, sistema de drenagem (construção de canaletas para condução dágua), vedar o 

furo do ar condicionado, colocação de novas telas de proteção e construção de uma mureta 

para separação da areia da brita,  com o fornecimento de material e mão de obra, conforme 

Art. 65, inciso primeiro da Lei de Licitações nº. 8.666/93.  
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1.1 MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

OBRA: Contratação de empresa a fim de realizar reforma e ampliação da Escola de Educação 

Infantil Bem-Me-Quer.  

LOCAL: Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, Ivorá / RS. 

 
 1.1.2 - GENERALIDADES 

  
 O presente laudo justificativo tem por objetivo justificar a execução de alguns 

serviços na reforma da Escola de Educação Infantil dos seguintes itens descritos a seguir.  

O projeto original da reforma da Escola de Educação Infantil não previa alguns itens, 

que, mais tarde, já no período da execução da reforma, foram notados.  

Ao ser iniciado processo de pintura e limpeza dos muros e fachadas do prédio, 

verificou-se muitas trincas e rachaduras. Por isso, foi recomendada a correção dessas fissuras 

para um melhor resultado e acabamento da pintura externa.  

Não estava prevista a pintura de três portões metálicos e três portas, porém devido à 

péssima situação da atual pintura, que se encontra desgastada superficialmente, é necessária 

uma nova pintura.  

Inseriu-se também no orçamento a colocação de uma grade para proteção no 

reservatório dos bujões de gás.  

Após o início da obra foi verificado que a tubulação e o sistema de drenagem pluvial 

estavam entupidos e quebrados comprometendo o escoamento das águas, dessa forma uma 

forma viável de solucionar o problema será com a construção de novas canaletas para 

conduzir a água da chuva.  

Um ar-condicionado existente será removido de uma das salas, a parede será tapada 

com alvenaria de tijolos furados.  

Também após o início da obra verificou-se que as telas de proteção das laterais do 

prédio da escola estão desgastadas, por isso será feita a substituição da mesma por uma nova.  

Por fim, ao verificar-se o resultado da obra de colocação de areia e brita no pátio da 

creche, observou-se a necessidade de construção de um pequeno muro para separação da areia 

e da brita evitando uma mistura dos dois materiais.  

Com isso, pretende-se proporcionar um maior bem-estar para as crianças, bem como 

para os familiares e funcionários da Escola de Educação Infantil. 
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1.1.3 - MATERIAIS E SERVIÇOS  

 Os materiais a serem utilizados e os serviços que irão ser feitos encontram-se lincados 

abaixo: 

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total Geral 

M. O. MAT Total M. O. MAT. Total 

1   adicionais obra               4.732,79 
1.1 Próprio Correções de fissuras e trincos pré 

pintura 
unid 1,00 250,00 66,00 316,00 250,00 66,00 316,00 

1.2 Próprio Pintura portões metálicos e portas 
metálicas 

unid 1,00 430,00 240,00 670,00 430,00 220,00 670,00 

1.3 Próprio Fechamento Buraco Ar condicionado unid 1,00 50,00 20,00 70,00 50,00 20,00 70,00 

1.4 Próprio Construção de canaleta para dreno unid 1,00 200,00 165,00 365,00 200,00 165,00 365,00 

1.5 Próprio Muro de separação da parte com 
areia e brita 

unid 1,00 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 

1.6 Próprio Colocação de tela na parte lateral 
direita  

m 77,00 6,97 26,30 33,27 536,69 2.025,1
0 

2.561,79 

1.7 Próprio Confecção e colocação de porta 
metálic a na caixa do gás 

unid 1,00 200,00 150,00 350,00 200,00 150,00 350,00 

 

  

 

1.1.4 – CONCLUSÃO  

Todo e qualquer arremate necessário deverá ser executado nesta etapa. A obra será 

considerada concluída quando todos os materiais restantes forem removidos, estando a obra 

limpa e de acordo com os projetos e especificações técnicas, podendo ser ocupada, conforme 

avaliação do servidor público Vitor Camargo Costa, Engenheiro Civil do município. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO  

a) A CONTRATADA será responsável pela aquisição do material necessário para confecção 

e instalação da estrutura, conforme memorial descritivo. 
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b) O prazo para realização do serviço objeto deste edital é de até 30 dias. Podendo ser 

prorrogado uma única vez por igual período, desde que seja requerido de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo.  

c) O serviço será concluído quando todos os materiais restantes forem removidos, estando o 

ambiente limpo, podendo ser ocupados.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 O preço para o presente termo aditivo é de R$ 4.732,79 (quatro mil, setecentos e 

trinta e dois reais com setenta e nove centavos), aceito pela CONTRATADA, entendido 

como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DA OBRA 

 Todos os materiais e serviços deverão ter garantia mínima de 5 anos, a contar da data 

de sua entrega. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. Dos Direitos: 

5.1.1.  da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;  

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

 
5.2. Das Obrigações: 

5.2.1.  da CONTRATANTE:  

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do presente contrato. 

 
5.2.2. da CONTRATADA: 

a) prestar os serviços na forma ajustada; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato; 

c) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

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

d) 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 e trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais; 
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e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado após a conclusão das etapas descritas no cronograma 

físico-financeiro, conforme boletim de medição, ARTs de execução da obra, laudo emitido 

pelo engenheiro da Prefeitura Municipal e Engenheiro da Empresa.  

 Para o efetivo pagamento o CONTRATANTE deverá apresentar junto à nota fiscal, 

Certificado de Regularidade com o FGTS e Fazenda Federal (Certidão Conjunta INSS/RFB). 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE 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. 

 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a 

matéria. 

 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o 

trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA 

As despesas do presente contrato correrão à conta de recurso classificado na seguinte dotação 

orçamentária: 

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

UNIDADE: 02 – NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  

PROJETO ATIVIDADE: 1094 – REFORM. E AMPLIAÇÃO ESCOLA DE ED. INFANT.  

CONTA: 2801 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 

SUBCONTA: 2807 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

RECURSO VINCULADO: 1144 – APOIO FINANCEIRO MDE 

 
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

UNIDADE: 02 – NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  

PROJETO ATIVIDADE: 1094 – REFORM. E AMPLIAÇÃO ESCOLA DE ED. INFANT.  

CONTA: 2800 – MATERIAL DE CONSUMO 

SUBCONTA: 2808 – MATERIAL PARA MANUT.  DE BENS IMÓVEIS. 

RECURSO VINCULADO: 1144 – APOIO FINANCEIRO MDE 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A Administração Pública, usando do seu poder-dever de fiscalização da execução do 

contrato, poderá aplicar a empresa contratada as seguintes penalidades: 

I – advertência; 
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II – multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 5(cinco) dias, após o 

qual será considerado inexecução contratual; 

III - multa de 8%(oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulado com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 01(um ano); 

IV - multa de 10%(dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada cm a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 02(dois anos). 

V – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante o Prefeito Municipal, que será concedida caso a empresa contratada venha a ressarcir 

a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

penalidade de suspensão temporária tratada no item anterior. 

VI- As penalidades serão precedidas de defesa prévia e do devido processo legal. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 A rescisão do contrato ocorrerá pelas causas e na forma prevista nos artigos 77, 78 e 

79 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Único. O descumprimento das obrigações assumidas neste edital deverão ser objeto 

de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05(cinco) dias para alegar o 

que entender de direito. 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 Constituem motivo para a rescisão do contrato os casos elencados no artigo 78 da Lei 

8.666/93. 

 A rescisão do contrato poderá ser: 

- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo 78; 

- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

- judicial, nos termos da legislação. 

 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO 

 Os encarregados pela fiscalização do cumprimento do contrato nos termos do artigo 

67, da Lei de Licitações nº. 8.666/93 são a servidora pública Marinês Osmari Botton, 

Secretária Municipal de Educação e o servidor público Vitor Camargo Costa, Engenheiro 

Civil da Prefeitura Municipal de Ivorá, os quais ficam responsáveis pelo seu cumprimento nos 

termos do artigo 67, da Lei de Licitações nº. 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 Se o contratado causar danos à Administração Municipal (contratante) fica obrigado a 

repará-lo, conforme o artigo 927 do Código Civil Brasileiro. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos sempre se levando em 

consideração as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, bem como do Decreto n.º 2.743, de 21 de agosto de 1998. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou questões oriundas ao presente contrato. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em duas vias 

de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

                             

  Ivorá - RS, 23 de julho de 2019. 

                                                                  
 
 

        LUIS AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA            ADEMAR VALENTIM BINOTTO 
   LUIS AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA                       PREFEITO MUNICIPAL 
                     CONTRATADO              CONTRATANTE 
                            

                                                                                                                                  

TESTEMUNHAS: 

              NOME                                                                 CPF                                 

              NOME                                                                 CPF 
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