
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL 

CNPJ 88,142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N0 5113/2020. 

TERMO DE CONTRATO, que fazem entre 
si, O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, e 
a Empresa LEONARDO FERNANDES DE 
FREITAS EIRELÍ, Autorizados pelo Edital 
n0 2988/2020. 

O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
inscrito no CNPJ sob n0 88.142.302/0001-45, com sede à Rua XV de Novembro, n0 386, 
sala 201, neste ato representado pelo Prefeito Municipal GlOVANI AMESTOY DA SILVA. 
Brasileiro, médico veterinário, inscrito no CPF n0 sob o n0 009.854.830-16, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
EMPRESA LEONARDO FERNANDES DE FREITAS EIRELI, inscrita no CNPJ n0 

26.427.167/0001-27, com sede à Av. Júlio de Castilhos, n0 1888, Cidade de Restinga Seca 
- RS, CEP 97.200-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Leonardo 
Fernandes de Freitas, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n0 038.796.120-80, residente e 
domiciliado na Cidade de Restinga Seca - RS, doravante denominada CONTRATADA, 
têm justo e acordado entre si o que segue; 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de Empresa para reconstrução do 
telhado, pintura externa, entre outros serviços, visando à reforma do Prédio Central da 
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, localizada na Rua XV de Novembro, 438. 

Parágrafo Único - Os serviços deverão seguir rigorosamente as 
orientações do Memorial Descritivo e demais anexos, partes integrantes do Edital n0 

2988/2020, sendo que os materiais necessários à execução da obra deverão ser de boa 
qualidade e correrão as despesas por conta da CONTRATADA. 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA SEGUNDA.' Pelo serviço contratado a CONTRATANTE pagará 
a CONTRATADA a importância de R$ 103.543,64 (cento e três mil, quinhentos e quarenta 
e três reais e sessenta e quatro centavos), em três (03) parcelas mensais, de acordo com 
a execução de cada etapa da obra, mediante laudo emitido pala fiscalização. Ocorrendo 
atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC (índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro 
rata. 

§ I o - A Contratada deverá até o dia (05) cinco de cada mês emitir e 
apresentar a Contratante, fatura da qual constem discriminadamente todos os serviços 
executados até o dia trinta (30) do mês anterior. 

§ 2o - Para efetivo pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada de 
cópia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS 
dos empregados ligados diretamente com a execução dos serviços. A 








