
 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

Contrato nº 329/2011

CONTRATO PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
CONFECÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ  
DA  LUZ   QUE  FAZEM  O  MUNICÍPIO  DE  ITAQUI  E  A 
EMPRESA ADÃO DOS SANTOS E CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de um 
lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 
88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335, denominado 
neste ato como  CONTRATANTE neste ato representado  pela Prefeita em Exercício,  Sra.  CLAUDETE 
LANGENDORF MACHADO inscrita  no  CPF  sob  o  nº.  399.305.560-87  e  portadora  de  cédula  de 
identidade nº. 7026349436, brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade  e, do outro lado ADÃO 
DOS SANTOS E CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 11.524.707/0001-13, com sede em Itaqui/RS na 
Rua  Tito  Correa  Lopes,  nº  1612,  CEP:  97.650-00,   neste  ato  representada  por  seu  sócio  ADÃO DOS 
SANTOS, CPF nº 435.721.200-63  doravante denominada  CONTRATADO,  tendo em vista o Edital de 
Carta  Convite nº  045/2011,  o   Processo Administrativo nº.  97491/2011 e a  Lei  nº 8.666/93,  perante  as  
testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviço de confecção de um muro no  

terreno em frente a Escola Municipal José da Luz, situada na Rua José Antão de Farias.

Parágrafo Primeiro: Especificações Técnicas:

I. Serviços em terra: serão feitos os serviços em terra, escavações e reaterros necessários.

II. Infraestrutura:  as  fundações serão compostas  de sapatas  isoladas  50x50x30 cm,  pilaretes  (pé de 

coluna) 12x12 cm e vigas de fundação 12x30 cm, todos em concreto armado fck= 13,5 Mpa e traço 

em volume 1:3:3 (cimento, areia e pedra britada 3/8”). 

III. Alvenaria: serão empregados tijolos cerâmicos médios, com 6 furos redondos 9x13x19 cm, de 1ª 

qualidade,  obedecendo as  dimensões  indicadas  na  planta  que  integra  o  ato  convocatório.  Serão 

assentes à “cutelo” tanto nas paredes internas quantos externas.  A argamassa de assento será de  

cimento e areais mais a adição de aglutinante (substituto do cal hidratado – alvenarite), no traço de  

1:6.

IV. Limpeza da Obra: a obra será entregue completamente limpa, e com todas as instalações e serviços  

completamente testados e aprovados. 

Parágrafo Segundo - As obras para a confecção do muro deverão ser inciadas 15 (quinze) dias após a  

assinatura do contrato.
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Parágrafo Terceiro - O serviço deverá ser concluído em 60 (sessenta) dias a contar da data de início.

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste 

contrato.

Parágrafo Quinto. O engenheiro responsável pela obra é o Sr. Leo Mário Rossi Filho inscrito no CREA/RS 

sob o nº 010566.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA pelo  prestação  do  serviço  de  que  trata  o 

presente contrato, a importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento será efetuado mensalmente mediante laudo da Secretaria competente.

Parágrafo Primeiro - 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.

Parágrafo Segundo -  O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar de  

empresas optantes pelo Simples.

Parágrafo Terceiro - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 

das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA:

Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no item 7 do ato convocatório.

Parágrafo único.  As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA QUINTA:

As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério  

exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SEXTA:

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE : Ampliação. Conservação melhorias



 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

PROJETO/ATIVIDADE: 2056-obras e instalações

CÓDIGO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 

RECURSO:  34 - FUNDEB

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo de vigência do contrato será até o término do serviço que deverá ocorrer em 60 

(sessenta) dias a contar do início das obras.

CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato está vinculado a Carta Convite nº 045/2011, à proposta do vencedor e à 
Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA:

Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Itaqui, com exclusão de qualquer outro, por mais especializada que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Itaqui, 25 de outubro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Claudete Langendorf Machado

Adão dos Santos e Cia LTDA
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