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CONTRATO Nº ......., DE ...... DE ................. DE 2011. 
 

CONTRATO DE EMPREITADA que fazem entre si de 
um lado denominado Contratante a Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Quevedos, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF sob nº 
94.444.122/0001-10, neste ato representada pela sua 
Presidenta Terezinha de Jesus Cavalheiro da Rosa, 
brasileira, divorciada, inscrito no RG/SSP/RS sob nº 
3015590651 e do CPF nº 178.900.040-87, residente e 
domiciliada em Quevedos, RS, e de outro lado 
denominado Contratada ............................., empresa 
inscrita no CNPJ/MF sob nº .................., Inscrição  Estadual 
nº , com sede à Rua .........................., nº ......., Bairro ..........., 
cidade  de ........................ – RS, CEP .............., neste ato 
representado pelo sócio proprietário ......................., 
brasileiro, .................., residente em .............. – RS, de 
acordo com a proposta vencedora do ....... nº ..../2011, e, 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
regido por este instituto legal de acordo com as seguintes 
cláusulas e condições: 

 
  CLÁUSULA PRIMEIRA  
  DO OBJETO 
  O objeto do presente contrato consiste: 

1. contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra e 
fornecimento de material necessário para restauração da alvenaria em tijolo à vista; 
pintura interna e externa; reparos na canalização pluvial; revisão de calhas e 
algerosas; e execução de rampa de acesso em concreto armado. 

2. Aquisição de gradil, porta de segurança, corrimão e batentes em perfil 
alumínio, conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo, Anexos 01 e 02 
deste contrato, bem como a relação dos materiais abaixo relacionados. 
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SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DA ALVENARIA 
 

 SERVIÇO UNID. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

– R$ 
1 Mão-de-obra para restauração da 

alvenaria em tijolo à vista, pintura 
interna e externa, execução de uma 
rampa de acesso em concreto 
armado, reparo na canalização 
pluvial, revisão de calhas e 
algerosas. 

Un. 01   

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE 
 

 MATERIAL PARA REFORMA UNID. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

– R$ 
 ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 
INCOLOR E HIDRO-REPELENTE 
PARA PAREDE DE ALVENARIA 
(TIJOLO À VISTA) – 
SILICONADO/18L  

Lata 18   

 COMPLEMENTO ACRÍLICO 
IMPERMEABILIZANTE - 
SELADOR 

GL/18L 2,00   

 CIMENTO COLA 20KG SC 15,00   
 STAIN SEMI TRANSPARENTE GL/3,6L 2,00   
 FUNDO PREPARADOR PARA 

PAREDES  
Lata 3,00   

 TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA 
IMPERMEABILIZANTE – COR 
MARFIM/SEMI BRILHO – 
PREMIUM E/OU 1ª LINHA 

Lata 15,00   

 LIXA PARA PAREDES MTS 12,00   
 CIMENTO SC 5,00   
 AREIA GROSSA M³ 1,20   
 BRITA 1 M3 0,80   
 FERRO 8MM BR 4,00   
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 FERRO 4,2MM BR 4,00   
 TÁBUAS DE PINHO -

TRAVAMENTO GUIAS 
M² 20   

 

 MATERIAL  UNID. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

– R$ 
15 Grades - conforme projeto M 188   
16 Porta de Segurança – conforme 

projeto 
UN 01   

17 Corrimão – conforme projeto M 4,95   
18 Batentes em perfil Alumínio  M² 17   
 

 §1º Os materiais deverão ser de boa qualidade e ainda os serviços deverão ser 
executados com boa qualidade e acabamento, atendendo as determinações do Setor 
de Engenharia e Arquitetura do Município e Engenheiro/Arquiteto da Contratante e, 
por estes supervisionados. 

  §2º O Contratado deverá, às suas expensas, refazer quaisquer das tarefas que 
não estiver sido desempenhada de acordo com o projeto arquitetônico e memorial 
descritivo bem como as determinações do Setor de Engenharia e Arquitetura, 
responsável pela fiscalização assim como Engenheiro/Arquiteto da Contratante – 
responsável pelo projeto. 
 §3° Nas grades, porta de segurança e corrimão o CONTRATADO deverá 
aplicar fundo serralheiro, com acabamento em tinta esmalte sintética na cor marrom 
conhaque. 

 
  CLÁUSULA SEGUNDA 
 DO PAGAMENTO 
  A empreitada terá o preço de R$ .................. (..........................) a serem pagos em 
4 (quatro) parcelas iguais, mediante termo de recebimento de conclusão de etapa, e, 
de acordo com cronograma de execução, constante deste contrato, sendo estas: 
 1ª 25% (vinte e cinco por cento) em 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
assinatura do presente contrato; 
  2ª 25% (vinte e cinco por cento) em 30 (trinta) dias; 
 3ª 25% (vinte e cinco por cento) em 60 (sessenta) dias e, 
 4ª 25% (vinte e cinco por cento) em 90 (noventa) dias. 
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As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias próprias: 
  ORGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
   FUNÇÃO: 01 – LEGISLATIVA  

PROJETO/ATIVIDADE: 2001 – 
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES 

   ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
      

ORGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
FUNÇÃO: 01 – LEGISLATIVA  
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 – 
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS – PESSOA 
JURÍDICA 
 

  CLAÚSULA TERCEIRA 
  O CONTRATADO é o único responsável por quaisquer encargos decorrentes 
da aplicação do presente contrato, quaisquer que seja a natureza dos mesmos. 
 
  CLÁUSULA QUARTA 
  Constituem motivos para rescisão contratual pelo Contratante aquelas 
constantes do Art. 78, Incisos I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/93 e nas hipóteses 
elencadas nos Incisos I a III do Art. 79 do mesmo diploma legal. 
  Parágrafo único. O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente 
por ato unilateral do Contratante, independente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial, bastando prévia comunicação ao Contratado, neste caso pagará ao 
Contratado apenas as parcelas dos serviços efetivamente já prestados e as peças 
colocadas. 
 
  CLÁUSULA QUINTA  
 O prazo para execução dos serviços de mão-de-obra, grades, porta de 
segurança, corrimão e batentes em perfil alumínio é de 90 (noventa e vinte) dias a 
partir da assinatura do contrato, prorrogáveis, a critério do Setor de Engenharia e 
Arquitetura, no caso de intempéries que prejudiquem ou impeçam a execução dos 
mesmos no prazo convencionado.  Com relação aos materiais/produtos estes deverão 
ser entregues no prazo máximo de 15 dias a partir da solicitação. 
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  Parágrafo único. No caso de prorrogação do prazo, o responsável pela 
fiscalização dos serviços deverá justificar o mesmo por ocasião da emissão do 
Atestado de Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 
  CLÁUSULA SEXTA 
 No caso de descumprimento dos dispositivos contratuais serão aplicadas pelo 
Contratante as seguintes penalidades: 
  MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, será 
aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado por 
dia de atraso no fornecimento dos serviços/materiais desde que o motivo do atraso 
não seja justificado.   
  MULTA de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor total 
contratado no caso de inexecução parcial ou total das obrigações, respectivamente, e 
suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Municipalidade por um prazo de 2 (dois) anos, bem como aplicação das penalidades 
mencionadas na Lei 8.666/93, art. 78, incisos I a XII e XVII, além de rescindido o 
contrato de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
   
  CLÁUSULA SÉTIMA 
 As partes elegem o foro da Comarca de São Pedro do Sul para dirimir 
eventuais litígios. 
  E, por estarem justos e contratados firmam o presente contrato na presença de 
2 (duas) testemunhas para que produza seus efeitos legais e em 3 (três) vias de igual 
teor e forma. 

 Quevedos, RS, em ............de...................de 2011. 
 
           CONTRATANTE     CONTRATADO   

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ...........................................................  
 
Talía Righi do Nascimento      
Assessora Jurídica/OABRS nº 68.177 
Câmara de Vereadores 
PL nº 1, de 27.1.2009 
 
TESTEMUNHAS:  

 
__________________________  __________________________ 


