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CONTRATO N° 276/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a 
empresa Chaves e Correa Ltda, tendo como objeto a aquisição 
de camisetas  para o Programa DST/AIDS .

MUNICÍPIO DE ITAQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante denomi-
nado simplesmente MUNICÍPIO, inscrito no C.N.P.J. sob nº 88.120.662/0001-46, neste ato representa-
do 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,  doravante denominado  CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Chaves e Correa 
Ltda, inscrita no CNPJ n° 13.663.771/0001-00, com sede na Rua Rodrigues Lima , n° 1155, bairro Cen-
tro, na cidade de Itaqui-RS, neste ato representada pelo sr Eduardo Chaves Munareto., brasileiro, casa-
do, Comerciario, portador da carteira de identidade n° 6081984401, CPF n° 013213120-08, residente e 
domiciliado na rua Rodrigues Lima, n° 1155, bairro Centro, na cidade de Itaqui-RS, doravante denomi-
nada CONTRATADA, com base na licitação modalidade Carta Convite n° 042/2011, Processo Adminis-
trativo nº 96.615/2010 e na Lei  n° 8.666/93, assim como em conformidade com as condições do edital 
referido, e termos da pro

posta, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes produtos:

Ite
m

Descrição do bem Quantidade Valor  Unitário Valor Total

1 Camisetas de malha piquet,  com gola polo 
manga curta,  degote “V”,  em uma cor  com 
serigrafia  na frente  em uma cor (pequena) e 
nas costas em policromia ( + de 4 cores) nos 
tamanhos P, M , G e GG e informados para a 
malharia  vencedora ,bem como fornecido a 
arte

100 unidades R$ 29,00 R$ 2.900,00

Os materiais adquiridos deverão ser entregues na Secretaria de Educação, sito a 
Rua Bordes do Canto, nº 984, Centro, Itaqui/RS.

Cláusula Segunda: DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO
O prazo para o fornecimento dos bens acima descritos é de 15 (quinze) dias a contar  

do recebimento do empenho, e deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Bor-
ges do Canto, nº 984, Centro, Itaqui/RS.

Cláusula Terceira: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente 

contrato, a importância de R$ 2.900,00(dois mil e novecentos  reais)

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado em 30 (trinta), a contar da entrega do produto, na tesoura-

ria da Prefeitura Municipal de Itaqui.

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 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 01: Fundo Municipal de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE: 2079 – Programa DST AIDS

RUBRICA/CÓDIGO: 3339039000000-  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica

REDUZIDO: 1265

Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no item 8 do ato convo-

catório.

Cláusula Oitava: 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 licita-
ção, 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 consequênci-
as, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

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

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

Cláusula Nona: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução to-

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

Cláusula Décima: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado a Carta Convite nº 042/2011, à proposta do vence-

dor e à Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira: DA GARANTIA DO MATERIAL
O objeto do presente contrato tem garantia de 30 dias quanto a vícios ocultos ou defei-

tos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Cláusula Décima Segunda: DO FORO
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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,15 de Setembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito
                                                       

Chaves e Correa Ltda
CONTRATADA

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF                                       
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