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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 04.215.013/0001-3, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, 
ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Coronel Pilar, a 
partir de agora denominado simplesmente  CONTRATANTE, e, de outro lado a 
empresa TCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
93.255.818/0001-36, com sede em Garibaldi/RS, representada por CIRLEI ANTONIO 
SARTORI, denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato 
de prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir 
expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto do presente contrato, cuja origem foi a Licitação 
Modalidade Carta Convite nº 020/2001 de 12 de setembro de 2001 a contratação de 
empresa especializada em serviços de construção civil, para fins de construção 
de uma quadra de esportes em concreto armado e cercamento de terreno na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Cosme Fiorini, na localidade de  
Brasília, em regime de  empreitada global (material e mão-de-obra). 
 
Parágrafo primeiro - Correrão às expensas da empresa vencedora as despesas 
decorrentes do pessoal civil para a execução do objeto da presente licitação, bem 
como o material e os equipamentos necessários à execução da obra, com exceção dos 
seguintes materiais e serviços, que ficarão ao encargo do Município: limpeza do 
terreno, escavações mecânicas do solo, 42 mourões de 2m30cm e brita. 
 
Parágrafo segundo - O presente instrumento contratual e, assim, todas as suas 
disposições, vinculam as partes, nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e 
demais atos, da licitação que lhe deu origem, sendo aqueles, partes integrantes deste 
contrato. Fazem parte do presente contrato os seguintes anexos: 
a) Anexo II – cronograma físico-financeiro  
b) Anexo III – memorial descritivo 
c) Anexo IV – planilha de quantitativos 
d) Anexo V – planta da quadra 
 
CLÁUSULA  SEGUNDA -  O regime jurídico do presente contrato é o da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A obra a ser executada pela contratada abrangerá a 
execução dos seguintes itens, conforme cronograma físico-financeiro e memorial 
descritivo: 
 
1) Serviços iniciais: limpeza do terreno (a cargo do Município), escavações manuais 
de solo, escavações mecânicas de solo (a cargo do Município). 
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2) Infra-estrutura: regularização do muro de arrimo existente, alvenaria de tijolos 
maciços de 25cm, alvenaria de tijolos maciços de 15cm, muro de arrimo em pedra 
grês, aterro e compactação. 
 
3) Execução da quadra em concreto: lastro de brita, tela de aço soldada, 
concretagem da quadra. 
 
4) Cercamento da área: vigas em concreto armado, cerca de tela com mourões de 
concreto (42 mourões serão disponibilizados pelo Município, sendo que os restantes 
deverão ser fornecidos pela empresa contratada), portões de ferro.  
 
CLÁUSULA QUARTA – A contratatada se obriga a: 
a) executar a obra no prazo estipulado neste contrato; 
b) observar os anexos do presente contrato, para fins de execução da obra; 
c) ter disponível na obra todos os equipamentos necessários à execução dos 

trabalhos; 
d) manter pessoal qualificado na obra, em número suficiente para o andamento dos 

trabalhos; 
e) permitir a fiscalização da obra por parte da Contratante; 
f) obrigar seus empregados a utilizar equipamentos de proteção individual, bem como 

dispor na obra de todos os meios necessários à prevenção de acidentes; 
g) recolher no prazo legal a ART da obra; 
h) manter em dia suas obrigações patronais, trabalhistas e previdenciárias. 
i) Utilizar material de boa qualidade na obra, em quantidade suficiente, e de acordo 

com as normas técnicas vigentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O valor global da presente contratação é de R$ 23.265,88 (vinte 
e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 
 
CLÁUSULA SEXTA – O pagamento será efetuado em 03 (três parcelas), da seguinte 
forma: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato após a conclusão da primeira e 
segunda etapas da obra (serviços iniciais e infra-estrutura); 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato após a conclusão da terceira etapa (execução da quadra) e 40% 
(quarenta por cento) do valor do contrato na conclusão da quarta e última etapa da 
obra (cercamento da área), mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, 
sendo que a última parcela será paga mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos – CND da Previdência Social e termo de conclusão definitivo da obra, a ser 
expedido pela Secretaria de Obras do Município. 
 
A nota fiscal deverá ser entregue na Tesouraria Municipal até o último dia útil do mês, 
para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, de acordo com o 
cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado, condicionado a expedição 
de termo de vistoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos e apresentação da GFIP da contratada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Não haverá recomposição dos preços constantes no presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A presente contratação terá vigência a partir da data de sua 
assinatura e por 60 (sessenta) dias consecutivos. 
 
CLÁUSULA NONA - Independentemente das sanções penais cabíveis, da indenização 
por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a administração, no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato, na forma do art. 87 da lei régia, poderá aplicar 
as seguintes sanções, cumuladas ou não com outras previstas no mesmo diploma 
legal: 
a) advertência; 
b) multa administrativa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a administração, por prazo de até dois anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma da lei. 

 
Parágrafo primeiro - A aplicação das sanções dos itens “ c  ou d”, ou ambas, 
importam em rescisão automática e obrigatória deste contrato. 
 
Parágrafo segundo - A multa aplicada na forma do item “b”,  deverá ser recolhida à 
Fazenda Municipal,   até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, 
após a aplicação da mesma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Os recursos necessários para atender às despesas 
decorrentes desta contratação, estão alocados no Orçamento Geral do 
CONTRATANTE, na seguinte rubrica orçamentária:  
 
ÓRGÃO:  04 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 
UNIDADE: 01 Unidades Subordinadas 
FUNÇÃO: 08 Educação e Cultura 
PROGRAMA: 42 Ensino Fundamental 
SUB-PROGRAMA: 188 Ensino Regular 
PROJETO: 1014 Construção de Quadra de Esportes 
4110.00.00 Obras e Instalações (104)  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - A comunicação entre as partes será escrita quando 
necessária.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes 
deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 
 
 
 E, por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, 
subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) 
vias de igual teor, forma e valor. 
 
      
     CORONEL PILAR, em 1º de outubro de 2001. 
 
 
 
 
                          _____________________________ 
                                         CONTRATANTE 
                             ROSALINO MORESCO 
 
 
 
                             ____________________________ 
      CONTRATADA 
   TCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                                             
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________ 
 
 
________________________ 
 
 

 
Visto. De acordo. 
 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 
 


