
 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações
 CONTRATO N° 341/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a empresa 
EVA NELCI BRUM, tendo como objeto a aquisição de pão de cachorro 
quente para a merenda escolar.

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 EVA NELCI BRUM inscrita no 
CNPJ sob o nº. 00.964.835/0001-61, com sede na Rua Venâncio R. Silva, nº 12, quadra 37. lote 12, Promorar,  
Itaqui/RS,   neste  ato  representada  por  sua  proprietária  Sr.  Eva  Nelci  Brum,  doravante  denominada 
CONTRATADO, tendo em vista o  Processo Administrativo nº. 100.522/2011  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: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato  é o fornecimento  de  1.748 kg de pão de cachorro quente para a 
merenda escolar;

1.2. Os pães deverão ser entregues nas Escolas Municipais e Creches conforme cronograma de entrega 
fornecido pela Secretaria de Educação;

1.3. A mercadoria deverá ser transportadas em veículos fechados e apropriados respeitados os padrões de 
higiene.

Cláusula Segunda: DO RECEBIMENTO:

2.1. Os pães deverão ser adequadamente acondicionados de forma a permitir a completa preservação do 
mesmo e sua segurança durante o transporte.

Cláusula Terceira: DO PREÇO

O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA pelo  fornecimento  de  que  trata  o  presente 
contrato, a importância de R$ 5.593,60 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos) .

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado conforme laudo da Secretaria Competente.

4.2. Para que o pagamento somente será efetuado mediante apresentação da nota fiscal.
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Cláusula Quinta: DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão Secretaria Municipal de Educação
Reduzido: 1198

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes:

Parágrafo Primeiro. multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias,  
após o qual será considerado inexecução contratual;

Parágrafo Segundo. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 
(um ano);

Parágrafo Terceiro. multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada  
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Cláusula Sétima: 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 Oitava:  DO PRAZO

O prazo para a execução do contrato será até a entrega da totalidade do produto adquirido.

Cláusula Nona: 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, 16 de novembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

                                                       

________________________________
 Eva Nelci Brum


