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CONTRATO N° 024/2011

Termo  de  contrato  que  entre  si  fazem o  Município  de  Itaqui  e  a 
empresa CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI, tendo como objeto 
a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção, 
instalação,  colocação  e  confecção  de  base  para  poços  artesianos 
comunitários do interior do Município (Curuçú e Passo da Cachoeira).

MUNICÍPIO  DE  ITAQUI,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  Interno,  doravante 
denominado  simplesmente  MUNICÍPIO,  inscrito  no  C.N.P.J.  sob  nº  88.120.662/0001-46,  neste  ato 
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,  doravante denominado  CONTRATANTE e,  de outro 
lado,  a empresa CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI, inscrita no CNPJ n°02.007.537/0001-09, com 
sede na Avenida América, nº 01, Vila Dick, Itaqui/RS, neste ato representada pelo sr. Oscar Almeida Garcia,  
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 1029505862, CPF n° 286.852.960-72, doravante denominada 
CONTRATADA, com base na licitação modalidade Carta Convite n° 015/2011, Processo Administrativo nº 
87.739/2011 e na Lei  n° 8.666/93, assim como em conformidade com as condições do edital referido, e 
termos da proposta, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de serviço 
de remoção de 02 (duas) caixas d'água metálicas e colocação de 02 (duas) caixas d'água de fibra, instalação 
de  base  de  apoio  que  será  confeccionada  com a  seguinte  descrição:  confecção  de  04  (quatro)  sapatas 
medindo 1mx1m de concreto armado com malhas de ferro 3/8 duplas. 

1.2. O transporte se dará por conta da empresa contratada, assim como a remoção de uma torre  
metálica, localizada na Usina de Lixo de Itaqui e transporte até o o interior do Município, para suporte de 
uma caixa d'água. 

1.3. O serviço será prestado nos poços artesianos comunitários localizados no Curuçú e no Passo 
da Cachoeira, localizados a uma distância de 120 km da sede do Município. 

Cláusula Segunda: DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO
O prazo para  a  execução dos serviços  acima descritos  é  de 30 (trinta)  dias  a  contar  da  

assinatura do contrato.

Cláusula Terceira: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços de que trata o 

presente contrato, a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
 O pagamento  será  mensal  em 30 (trinta)  dias  da  execução do  serviço,  mediante  laudo 

emitido pela Secretaria competente.

Parágrafo Primeiro.     O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar 
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de empresas optantes pelo Simples.

Cláusula Quinta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos desde 

então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

Cláusula Sexta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

                  ÓRGÃO 09: Secretaria Municipal de Agricultura

UNIDADE 03: Apoio à Produção Agrícola e Feira do Produtor

PROJETO/ATIVIDADE: 2093 – Departamento de Apoio Agropecuária

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

REDUZIDO: 1331-5

Cláusula Sétima: DA RETENÇÃO DO ISSQN

A retenção referente ao valor correspondente ao ISSQN será feita no ato do empenho, exceto para 
empresas optantes pelo Super Simples.

Cláusula Oitava: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no ato convocatório.

Cláusula Nona: DA RESCISÃO

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 Décima: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
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 Décima-Primeira: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado a Carta Convite nº 015/2011, à proposta do vencedor e à 

Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima-Segunda: DA GARANTIA DO MATERIAL
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O objeto do presente contrato tem garantia de 30 dias quanto a vícios ocultos ou defeitos da  
coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Cláusula Décima-Terceira: DO FORO

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.

Itaqui, 30 de marco de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito 
                                                       

COSNTRUTORA VALE DO URUGUAI
Oscar Almeida Garcia

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF                                       


