
CONTRATO nº 092/2019                                                                                                  Carta-Convite nº 001/2019 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, 

entidade de direito público, CNPJ nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Sr.  Adair 

Zecca, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE, 

e do outro lado a Empresa Construtora Bageston Ltda - Me com sede na cidade de Nova Bassano - RS,  

na  Rua Dos Imigrantes, nº 348, bairro Pinheiro inscrita no CNPJ nº 10.479.188/0001-56 neste ato 

representada pelo Senhor Jaimir Bageston portador do CPF nº 967.994.040-34 daqui por diante denominada 

de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas, em 

obediência às determinações da Lei 8666/93. 

 

Cláusula Primeira - Tendo vencido a licitação sob a modalidade de Carta-Convite nº 

001/2019, a Contratada terá que realizar execução das obras de pavimentação com paralelepípedo regular e 

cordão de basalto nos seguintes trechos: Rua Carlos Barbosa, com 486 m² de área, sendo a rua de 9,00 m x 

54,00 m e 108,00 m de cordão e; trecho acesso área industrial com 295 m² abrangendo a rua de 5,00 m x 59,00 

m e 118,00 de cordão, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária anexa ao edital. 

 

Cláusula Segunda- Toda responsabilidade trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial 

decorrente da execução da obra, será da conta da Contratada. 

 

Cláusula Terceira - A Contratada assume a responsabilidade penal e civil, decorrente de atos 

ou omissões relativas à obra contratada. 

 

Cláusula Quarta - O preço justo e acordado para a execução do objeto do presente Contrato 

é de R$ 33.796,03 (trinta e três mil, setecentos e noventa e seis reais com três centavos), estando incluídos 

neste valor os componentes de formação de custo, preços e lucratividades. 

 

Cláusula Quinta - Poderá o Contratante, a seu critério, existindo serviços remanescentes ao 

perfeito acabamento da obra, incluídos os especificados no projeto, aditar o presente Contrato, na forma do § 1º 

do artigo 65 da Lei 8666/93. 

 

Cláusula Sexta - O pagamento será efetuado mediante laudo emitido pela responsável 

técnica do Município e apresentação da nota fiscal. 

 

Cláusula Sétima- O prazo para execução de todas as tarefas inerentes a obra é de 90 

(noventa) dias, contados da assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado. 

 

Cláusula Oitava- Motivos de força maior, para justificarem atrasos da obra, terão que ser 

comprovados. 

Cláusula Nona As despesas decorrentes do presente Contrato serão custeadas pela rubrica 

orçamentária (445) 05.01.3.44.90.51.99 – Outras Obras e Instalações, Pavimentação das Vias Urbanas, 

Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito. 

 

Cláusula Décima O atraso injustificado sujeitará a Contratada ao pagamento de multa 

equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso. 

 



Cláusula Décima Primeira - A Contratada reconhece os direitos do Contratante naquilo que 

este instrumento ensejar como causa prevista no artigo 77 da Lei 8666/93. 

 

Cláusula Décima Segunda – O responsável pela fiscalização do presente Contrato é o Srª 

Sinara Alban, Responsável Técnica do Município. 

 

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata como domicílio 

judicial deste Contrato. 

Assinam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 

Vista Alegre do Prata – RS, 01 de Julho de 2019.  

 

 

 

 
_____________________________                          _________________________ 

                Município de Vista Alegre do Prata                                   Construtora Bageston Ltda - Me                        
 Adair Zecca                                                                      Jaimir Bageston 

           Contratante                                        Contratada 
 
 
 

 
 
    TESTEMUNHAS ________________________________        __________________________________ 

 
 


