
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 
Secretaria da Fazenda 

Licitações e Contratos 
 

 
 

APOSTILA Nº 04/2020  

(§ 8º do Art. 65 da Lei 8.666/1993) 

Vinculada ao Contrato n.º 01/2020 

Concorrência  Publica 05/2019 

 Processo n.º 1406/2019 

 

Contratada: Construtora Restinguense Ltda,  

CNPJ n.º 32.924.347/0001-17 
 

Objeto: Contratação de empresa para implantação de um cerceamento no entorno da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Acácio Antônio Vieira, que para tal, será necessário a execução de 

um Alambrado composto de mourões de concreto, mureta de tijolos maciço e tela soldada, obra 

localizada na localidade Fundo do Formigueiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PAGAMENTO: 

I- O pagamento deve ser solicitado através de oficio pela contratada e seguir o cronograma físico 

financeiro estabelecido para o serviço em conformidade com as medições da obra, realizada pelo 

setor de engenharia, sendo efetivado em até 10 (dez) dias após a medição, e mediante apresentação 

da nota fiscal e dos seguintes documentos:  

a) Relação dos empregados que trabalham na obra;  

b) GFIP (ou outro documento que por lei venha a substituí-la) da empresa do mês anterior à emissão 

da Nota Fiscal.  

II- Para o pagamento da primeira parcela deverá a contratada apresentar, ainda, o CEI (cadastro 

especifico do INSS) e atestado de segurança do trabalho.  

III- Por se tratar de uma execução por empreitada global, o pagamento só será efetuado mediante a 

conclusão de 100% de cada etapa do cronograma físico financeiro.  

IV- Para realização do último pagamento é necessário a apresentação da CND da baixa da matricula 

para fins de averbação do prédio construído.  

V- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

de 1% ao mês, pro rata.  

VI- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para Banco Caixa Econômica 

Federal, Agência 1152 e Conta Corrente n.º 802.2, citada na Proposta da participante. 
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 Fica suprimido os itens da Clausula Terceira- Do Pagamento, do referido contrato:  

II- Para o pagamento da primeira parcela deverá a contratada apresentar, ainda, o CEI (cadastro 
especifico do INSS) e atestado de segurança do trabalho 

     IV- Para realização do último pagamento é necessário a apresentação da CND da baixa da 

matricula para fins de averbação do prédio construído.  

Justificativa: A obrigatoriedade da apresentação destes documentos pela empresa para o pagamento, 

seria inviável, visto que o serviço realizado foi um cerceamento e não uma obra, e não teria como a 

licitante ter essa documentação junto aos órgãos competentes.  

 

Formigueiro- RS, 05 de fevereiro de 2020.  

 

__________________________ 

Jocelvio Gonçalves Cardoso 

 Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Justifica-se a supressão dos itens do contrato 01/2020, vinculado  a Concorrência 

Pública 05/2019, acimas descritos, por motivo de que os mesmos são apresentados 

exigidos apenas para obras prediais. 

 

_______________________________ 
Eleci Campos Ziebell 

Setor de Licitações e Contratos  


