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CONTRATO N° 023/2011

Termo  de  contrato  que  entre  si  fazem o  Município  de  Itaqui  e  a 
empresa Rivaldo Goulart da Silva, tendo como objeto a prestação de 
serviço de cópias xerográficas.

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 Prefeito Municipal, Sr. GIL MARQUES 
FILHO inscrito  no  CPF sob  o  nº  132.750.620-34 e  portador  de  cédula  de  identidade  nº  9003198786,  
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade e, do outro lado a empresa Rivaldo Goulart da Silva 
inscrita no CNPJ sob o nº. 11.291.542/0001-87, com sede em na Rua Rincão da Cruz, nº 829, Itaqui/RS, 
neste ato representada por seu proprietário o Sr. Rivaldo Goulart da Silva, CPF nº 341.193.610-04 doravante 
denominada CONTRATADO, tendo em vista o  Processos Administrativos nº. 87.961/2011, 87.874/2011, 
87.700/2011  e  87.873/2011,  perante  as  testemunhas  nomeadas  e  firmadas,  os  quais  firmam o  presente 
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Serviço de cópias xerográficas, pagas unitariamente e mensalmente, com fornecimento de 
máquina, toner, cilindro, revelador e assistência técnica, para instalação nos lugares e quantidades estimadas 
abaixo descritas:

Item Descrição Franquia 
mensal

Valor unitário 
da cópia Milheiro Excedente

1
Prestação de serviço de cópias 
xerográficas, 5.000 cópias mensais para 
a Secretaria de Saúde

R$ 150,00 R$ 0,03 R$ 30,00

2
Prestação de serviço de cópias 
xerográficas, 10.000 cópias mensais para 
a Secretaria da Educação (UAB)

R$ 300,00 R$ 0,03 R$ 30,00

3
Prestação de serviço de cópias 
xerográficas, 10.000 cópias mensais para 
a Secretaria de Administração

R$ 300,00 R$ 0,03 R$ 30,00

4
Prestação de serviço de cópias 
xerográficas, 10.000 cópias mensais para 
a Secretaria de Educação

R$ 300,00 R$ 0,03 R$ 30,00

1.2. Caso se faça necessário haverá contratação de milheiro excedente

CLAUSULA SEGUNDA 
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Pelos  serviços  constantes  neste  contrato  o  MUNICÍPIO  pagará  a  CONTRATADA  a 
importância de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) mensalmente, com o valor dos milheiros excedentes  
fixado em R$ 30,00 (trinta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os serviços deverão ser executados mediante solicitação da secretaria correspondente, durante o 
horário de expediente, até dezembro de 2011, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA QUARTA  

O pagamento será efetuado na tesouraria da P.M.I, conforme laudo da Secretaria.

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

empresas optantes pelo Simples.

CLÁUSULA QUINTA

As despesas do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 01: Fundo Municipal de Saúde - Próprio

PROJETO/ATIVIDADE: 1229 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Material de Consumo

REDUZIDO: 1229

ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE: Campus Universitário

PROJETO/ATIVIDADE: 2036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

REDUZIDO: 1129-0

RECURSO LIVRE

ÓRGÃO 03: Secretaria Municipal da Administração

UNIDADE 01: Departamento Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – Encargos Administrativos

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 

REDUZIDO: 1033
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ÓRGÃO 06: Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 2032 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Material de Consumo

REDUZIDO: 1114-2
RECURSO LIVRE

CLAÚSULA SEXTA

A  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades  previstas  no  item  8  do  ato 
convocatório.

CLÁUSULA SÉTIMA

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, 
do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,  
desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem 
prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores 
das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total 

ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
O presente contrato está vinculado a Carta Convite nº 011/2011, à proposta do vencedor e à  

Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA

As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual  
teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.
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Itaqui, 23 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

                                                       
RIVALDO GOULART DA SILVA

Rivaldo Goulart da Silva

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF      


