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Contrato nº 367/2011

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO 
DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A PASSARELA DO SAMBA 
QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE ITAQUI E ALEXANDRE COUTO 
GIORGI

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 representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Gil Marques Filho, brasileiro, maior, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de 

Identidade  nº  9003198786,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade  e,  do  outro  lado  ALEXANDRE  COUTO 

GIORGI, brasileiro, arquiteto inscrito no CREA/RS nº 124634, portador de CPF nº 937.764.890-49, residente na 

Rua  15  de  novembro,  nº  1369,  Uruguaiana/RS doravante  denominada  CONTRATADO,  tendo  em  vista  o 

Processos Administrativos nº. 101.512/2011, a Lei nº 8.666/93 e a Dispensa de Licitação nº 010/2011 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  dos  serviços  de  elaboração  de  projeto 

arquitetônico da passarela do samba para o carnaval na Rua Dom Pedro II entre as ruas Coronel Fernandes e 20 de  

setembro. 

Parágrafo Primeiro. O projeto contratado deverá conter:

a) Definição do programa de necessidades;

b) Verificação dos condicionantes legais e físicos;

c) Estudos preliminares, alternativas de projeto através de maquete eletrônica;

d) Definição do anteprojeto;

e) Projeto executivo, detalhamento para montagem, localização de bares, banheiros, portarias e todas as estruturas  

do conjunto;

f) Entrega do projeto executivo devidamente compatibilizado com as normas técnicas de segurança

Parágrafo Segundo. O gestor do contrato será o Sr. Cristiano Rheinheimer.

 CLÁUSULA SEGUNDA:
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O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo prestação do serviço de que trata o presente 

contrato, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento será efetuado imediatamente após a entrega do projeto.

CLÁUSULA QUARTA:

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

aplicar as seguintes penalidades:

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência;

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02 (dois) dias, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% 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 

ano e multa de 8% 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  

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

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 17 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Projeto Atividade: 2166 – Incentivo a Cultura
Rubrica: 3339036000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Recurso LIVRE

CLÁUSULA SÉTIMA

O projeto arquitetônico, descrito na Cláusula Primeira, deverá ser entregue até 10 (dez)  a 

contar da assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato está vinculado ao Processo Administrativo nº 101.512/2011, a Dispensa de 
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Licitação nº 010/2011 e a Lei nº 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 3 (três) vias de 

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

Itaqui, 19 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques Filho

Prefeito Municipal

ALEXANDRE COUTO GIORGI
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