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Contrato nº 361/2011

Termo de contrato que entre si fazem o  Município de Itaqui e a 
empresa  Márcio  Rodrigues  Marques,  tendo  como  objeto 
contratação  empreitada  global  os  materiais  e  mão  de  obra 
necessários para a troca da rede elétrica do centro de saúde.

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  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  e, do outro lado MÁRCIO RODRIGUES MARQUES inscrita no 

CNPJ sob o nº. 05.891.522/0001-44, com sede em Itaqui/RS na Rua Domingos Martins, nº 1935, CEP: 97.650-00,  neste 

ato  representada  por  seu  proprietário  Márcio  Rodrigues  Marques,  CPF  nº  985.399.300-72  doravante  denominada 

CONTRATADO, tendo em vista o  Processo Administrativo nº.101.572/2011, a Dispensa de Licitação nº 009/2011 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:

Constitui objeto do presente contrato a execução da troca da rede elétrica do Centro de Saúde com o 

fornecimento dos seguintes materiais:

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

01 Fio 16 mm flex 300 metros  R$ 6,38 R$ 1.914,00

02 Fio 10 mm flex 600 metros R$ 3,98 R$ 2.388,00

03 Fio 06 mm flex 800 metros R$ 2,65 R$ 2.120,00

04 Fio 04 mm flex 1.200 metros R$ 1,69 R$ 2.028,00

05 Fio 2,5 mm flex 1.600 metros R$ 1,18 R$ 1.888,00

06 Fio 1,5 mm flex 1.200 metros R$ 0,90 R$ 1.080,00

07 CD 24 lugares tigre com barramento 03 unidades R$ 360,00 R$ 1.080,00

08 Tomadas radial br 68 unidades R$ 4,20 R$ 285,60

09 Disjuntores simins/steck 15 a 18 unidades R$ 8,50 R$ 153,00

10 Disjuntores simins/steck 25 a 18 unidades R$ 9,40 R$ 169,20

11 Chave simples 09 unidades R$ 3,95 R$ 35,55

12 Chave tripla 08 unidades R$ 6,70 R$ 53,60

13 Chave dupla radial br 06 unidades R$ 5,20 R$ 31,20

14 Chave simples com tomada com tomada radial br 08 unidades R$ 5,80 R$ 46,40

15 Eletroduto ¾ 26 unidades R$ 5,80 R$ 150,80
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16 Caixas condulete de alumínio 23 unidades R$ 9,90 R$ 227,70

17 Abraçadeira ¾ tipo U 69 unidades R$ 0,80 R$ 55,20

18 Parafuso com bucha 100 unidades R$ 0,80 R$ 80,00

19 Pontos elétricos montar e desmontar (serviço) 215 pontos R$ 30,00 R$ 6.450,00

Total: R$ 20.236,25 

Parágrafo Primeiro. O serviço deverá ser iniciado em até 48 horas após a assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo. O serviço deverá ser concluído em 10 (dez) dias a contar da data de início.

Parágrafo Terceira. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.

Parágrafo Quarta. O engenheiro responsável pelo serviço é o Sr. Darlan Costa Machado inscrito no CREA/RS sob o nº  

176485.

CLÁUSULA SEGUNDA:

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

contrato, a importância de R$ 20.236,25 (vinte duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento será  efetuado 07 (sete)  dias após a emissão de laudo técnico de medição do serviço 

emitido pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo Primeiro -  A nota fiscal/fatura  emitida pelo fornecedor deverá conter,  em local  de fácil  visualização,  a 

indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e  

posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

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

optantes pelo Simples.

Parágrafo Terceiro - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço.

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;
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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;

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 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 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE 02: Fundo Municipal de Saúde - Próprio

PROJETO/ATIVIDADE 1173: Plano de enfrentamento desastre ambiental

CÓDIGO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00: Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

RECURSO 4200: Ambiental

REDUZIDO: 2396

                       REDUZIDO: 2395 Material de Consumo 

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo de vigência do contrato será até o término do serviço que deverá ocorrer em 10 (dez) dias a 

contar do início.

CLÁUSULA OITAVA:

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 03 (três) vias de igual  

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

Itaqui, 09 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques Filho

Prefeito Municipal

MÁRCIO RODRIGUES MARQUES


