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CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA 

   PRAÇA DA MATRIZ E DAS RUAS E SEUS ENTORNOS Nº 104/2012 

Processo Administrativo nº 1.000.388-11 – Pregão Presencial nº 019/2012 

I – PARTES: 

A - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº. 

92403567/0001-27, com sede na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, à Rua do Comércio, nº. 1.424, CEP 

98410-000, telefone (55) 3739-1079, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mauro 

Olinto Sponchiado, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº. 494125660-34, Cédula de Identidade nº. 

5042533686, SSP/RS, residente e domiciliado a Rua da Figueira, nº.70, na cidade de Taquaruçu do Sul, 

RS. 

B - CONTRATADA: PAVITER - COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LT-

DA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 93.697.076/0001-07, estabelecida na Estra-

da BR. 386, KM. 26, no Município de Frederico Westphalen, RS, neste ato representada pelo seu sócio-

gerente Sr. Julmir Alessi, brasileiro, casado, portador da RG nº 6008728898 e CPF nº 247.493.700-53, 

residente e domiciliado na cidade de Frederico Westphalen, RS. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

O presente contrato rege-se pelas disposições das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e LC nº 

123/2006 consolidadas, na Modalidade Pregão Presencial nº 019/2012, para atender contrato de repasse 

nº 037396-20/2011 celebrado com a União por intermédio do Ministério do Turismo representado pela 

Caixa Econômica Federal e o Município de Taquaruçu do sul, objetivando a execução dos programas de 

finalidades turísticas. 
 

III - OBJETO: 

Constitui objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PRO-

JETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E DAS RUAS E SEUS ENTORNOS, 

compreendendo os seguintes projetos: 

- Memorial descritivo; 

- Projeto de implantação urbanística; 

- Projeto de paisagismo; 

- Projeto de pavimentação; 

- Projeto de sistema de captação e tratamento e reservação de água (potável e pluvial); 

- projeto de rede elétrica e iluminação; 

- Projeto estrutural; 

- Projeto orçamentário (Sinap); 

- Cronograma físico Financeiro; 

- Projeto no formato 3D. 

 

IV – CONDIÇÕES: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de um ano a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado caso a execução da obra objeto deste contrato ainda não tenha sido executada. 
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            O prazo para a execução do objeto desta licitação será de até 45 dias, iniciando a partir do dia da 

contratação pela Prefeitura Municipal. 

 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alu-

de o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações 

do orçamento do exercício vigente de 2012, que serão as seguintes: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS. 

Projeto de Atividade: 2038 – Manutenção serviços de infraestrutura urbana e rural. 

Elemento de Despesa: 573 4.4.90.51.00.00.00.00. 0001 – Obras e instalações. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

I. A CONTRATADA, para a execução do Objeto deste Contrato, cobrará do Município o valor 

total de R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais). 

II. O pagamento será efetuado á vista, quando da entrega da totalidade dos projetos e revisado 

pelo setor responsável da prefeitura e apresentação de nota fiscal. 

 III. Os documentos comprobatórios das despesas realizadas serão emitidos em nome da entidade 

partícipe. 

IV. Sobre o valor total da contratação o Município fará a retenção de 3% a título de ISSQN. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO:  

I. Para efeito deste contrato, objeto desta licitação, as empresas licitantes deverão levar em con-

sideração o valor do projeto a ser executado de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

II. Quando da elaboração do projeto o setor responsável da prefeitura fará o acompanhamento a fim 

de contemplar as ideias, objetivos e expectativas da administração. 
 III. A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou CAU de 

projeto, quando da entrega do objeto contratado.  

IV. A empresa contratada deverá fornecer quatro (4) cópias do projeto impressa em escala com-

patível e uma em meio digital. (arquivos originais, Word, Excel, Autocad...). 

V. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto contratado, caso necessário à 

empresa deverá responder por todas as alterações no projeto objetivando a aprovação pela Caixa Econômica 

Federal e deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem custo 

ao Município, sujeitando-se às penalidades previstas. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE:  

I - O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste, dentro do prazo de vigência. 

II – No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste do valor 

do contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 
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- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira deste con-

trato. 

- Fornecer ao CONTRATADO o levantamento planialtimétrico que poderá ser obtido junto a Secretaria 

Municipal de Planejamento, devendo o Contratadao trazer consigo CD para efetuar a gravação. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega do objeto 

deste contrato. 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos. 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

- A empresa contratada para a elaboração do projeto e seus respectivos complementos fica obrigada a 

acompanhar o inicio da execução da obra em no mínimo duas visitas técnicas, quando solicitadas pelo 

Município, sem custo adicional ao Município. 
 

CLÁUSULA SETIMA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alte-

ração contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consenti-

mento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 
 

CLÀUSULA OITAVA - DA GARANTIA: 

Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá manter compatibilidade com as obri-

gações assumidas e, sempre que necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar o comparecimento dos 

representantes da CONTRATADA para prestarem esclarecimentos e/ou orientações sobre os serviços 

pactuados, sem que lhe caiba qualquer pagamento adicional. 

 

CLÀUSULA NONA - DA RECISÃO: 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, de 21 

de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelo objeto já forne-

cido, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer outro título, no presente ou 

futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos precei-

tos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, salvo 

justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frede-

rico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato Administrativo, com duas 

testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza os seus legais e jurídi-

cos efeitos. 

Taquaruçu do Sul, RS, 26 de outubro de 2012. 

 

 

...........................................................                   ................................................................... 

MAURO OLINTO SPONCHIADO                  PAVITER COM. PAV. TER. LTDA 

  Prefeito Municipal - Contratante                              Julmir Alessi - Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

A ________________________________  B ____________________________________ 

Nome       Nome  

CPF                                       CPF 


