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CONTRATO 031/2017 

  Pelo presente instrumento que firmam o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, 

entidade de direito público, inscrito no CNPJ nº 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner 

Sobrinho, 939, Centro, na cidade de Nova Boa Vista-RS, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Felipe Werlang, nº 209, 

inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, simplesmente designado 

CONTRATANTE, e a Empresa VS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

ME, estabelecida na Rua Paulo Dal Oglio, nº 689, Centro, na cidade de Sarandi/RS, inscrita no 

CNPJ sob n.º 93.362.119/0001-95, neste ato, representada pelo Sócio Sr. VOLNEI FOSCHIERA, 

inscrito no CPF 389.054.500-91, RG nº 6032873421, residente e domiciliado na cidade de 

Sarandi/RS, neste ato simplesmente designada CONTRATADO. 

 

           Cláusula Primeira 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações nº 8.666 e alterações, aceito 

incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Processo Licitatório nº 009/2017, Carta Convite nº 001/2017 e proposta 

da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 

 

Cláusula Segunda 
 A Contratada compromete-se a fornecer ao Contratante, os seguintes materiais gráficos: 

Item Especificação Quant. R$. Unitário R$. Total 

01 

Calendários de eventos de mesa: base 36x19cm; frente 

colorida, papel tríplex 400g, espiral de metal, 12 folhas 

tamanho 17x19cm, frente e verso colorido, papel 

couche 115g 

600 R$. 6,50 R$. 3.900,00 

02 

Agendas escolares, capa e contracapa colorida, capa 

dura plastificada: tamanho 18x13cm, espiral plástico, 

55 folhas, sendo 10 folhas escritas, dessas 2 coloridas e 

as outras para as datas e meses. 

550 R$. 8,98 R$. 4.939,00 

 Cláusula Terceira 

  O presente Contrato passa a vigorar na data de sua assinatura e esgotar-se-á com a entrega 

do objeto licitado, sendo que o prazo para a entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias da 

assinatura do contrato. 

  Cláusula Quarta 

 O preço total certo e ajustado entre as partes é de R$. 8.839,00 (oito mil oitocentos e trinta e 

nove reais), correspondente aos objetos descritos e caracterizados na Cláusula Segunda do presente 

Contrato. 

 § 1º O pagamento será feito, em até 10 (dez) dias após a entrega do objeto licitado e 

emissão da nota fiscal, através de depósito bancário, em conta corrente ou poupança, nas agencias 

do Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi ou Caixa Econômica Federal.  

§ 2º. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do contrato e nº da licitação, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 

material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  

§ 3º. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período ou outro índice que vier a substituí-lo. 

§ 4º. Serão processadas as devidas retenções nos termos da legislação que regula a matéria; 
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 Cláusula Quinta 

 São de responsabilidade da Contratada, os encargos fiscais e comerciais decorrentes da 

transação. 

   Cláusula Sexta 

  O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 

8.666/93. 

  § 1º.  O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa de 

mora, a razão de 0,5% ao dia sobre o valor das sementes a serem fornecidos, podendo ainda o 

Contratante, rescindir unilateralmente o contrato e aplicar outras sanções previstas na Lei 

8.666/93. 

  § 2º.  Aplicada a multa, após regular processo administrativo, será descontada do valor do 

objeto fornecido, sendo que, se a multa for de valor superior ao valor a receber, responderá a 

Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 

Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  § 3º. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: a) suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com o Contratante, pelo prazo de 06(seis) meses; b) 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Contratante, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando a  Contratada  ressarcir o 

Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

  Cláusula Sétima 
 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

RUBRICA: 0601 12 365 0071 2028 33903200000000 0020 – Manutenção Pré-escola – o 

valor de R$. 493,90 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), referente a 55 

(cinquenta e cinco) agendas. 

RUBRICA: 0601 12 365 0071 2029 33903200000000 0020 – Manutenção Creche - o valor 

de R$. 691,46 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), referente a 77 

(setenta e sete) agendas. 

RUBRICA: 0602 12 361 0067 2036 33903200000000 0020 – Manutenção Ensino 

Fundamental - o valor de R$. 2.137,24 (dois mil cento e trinta e sete reais e vinte e quatro 

centavos), referente a 238 (duzentos e trinta e oito) agendas. 

RUBRICA: 0602 12 361 0067 2035 33903200000000 0001 – Manutenção da Secretaria - o 

valor de R$. 1.616,40 (hum mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos), referente a 

180 (cento e oitenta) agendas. 

RUBRICA: 0606 13 392 0074 2042 33903200000000 0001 – Manutenção da Cultura – o 

valor de R$. 3.900,00 (três mil e novecentos reais), referentes 600 (seiscentos) calendários 

de evento. 

Cláusula Oitava

Fica designado através da Portaria nº 4408/2017 como Fiscal deste Contrato a Secretária 

Municipal de Educação Cultura e Desporto Sra. Carla Adriana Cavalleri Machado, sendo que a 

mesma, irá atestar o devido recebimento dos itens descritos na Clausula Segunda deste Contrato, 

através de um Termo de Recebimento Provisório, em seguida estando este em acordo emitirá um 

Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo sempre os prazos estipulados no Art. 73 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 
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 Cláusula Nona 

 O Foro de Sarandi - RS será designado para tratar de quaisquer questões oriundas do 

presente instrumento, inadmitido qualquer outro. 

 E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas que também assinam. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista/RS, em 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal 

 

 

VS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME  
Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

    NOME: Clair Panzenhagen   NOME: Fábio Steilmann 

         CPF: 914.898.650-04              CPF:.807.087.900-97 

 

 


