
                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2015 PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RETROESCAVADEIRA, 
 

Considerando, que o Município foi atingido por intensas precipitações hídricas por duas vezes entre a 

metade do ano passado e início deste ano, deixando praticamente todas as estradas não asfaltadas com problemas 

de trafegabilidade; 

Considerando, que esse excesso de chuvas, provocou o aumento gradual dos níveis das águas de rios e 

córregos que cortam áreas do Município, e consequentemente o transbordamento de suas águas o que ocasionou 

enormes prejuízos na agropecuária; 

Considerando, que em decorrência desse evento houve, também, a destruição de pontes, pontilhões e 

bueiros; 

Considerando, que em razão dos sérios danos acimas referidos, foi declarada em situação anormal, 

caracterizada como “situação de emergência” na área rural e urbana do Município, através dos Decretos 

Municipais números 035/2014, de 26 de junho de 2014 e 001/2015, de 02 de janeiro de 2015; 

Considerando, que estão sendo realizados procedimentos licitatórios (Editais de Carta Convite nº 

003/2015 e 004/2015) para aquisição de peças e contratação de empresa para efetuar a reforma e manutenção da 

Retroescavadeira CASE 580M e da Retroescavadeira JCB 3 C e também para reforma do Carregador, 

Motoniveladora e Caminhões (Editais nº 005/2015 e 002/2015) e, portanto em virtude de que praticamente todas 

as máquinas de que o Município dispõe necessitam de conserto para entrarem em funcionamento, tendo em vista 

que foram aproximadamente 6 meses de trabalho para reconstrução de pontes, pontilhões, bueiros e estradas, 

danificados pelas fortes chuvas em junho do ano passado, precisamos contratar empresa para prestação de 

serviços de retroescavadeira para recuperar as áreas afetadas pelas intensas chuvas, no início deste ano, para que 

seja reestabelecida a trafegabilidade; 

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Av. Rio Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato 

Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, Sr. Darci Artur Piva, brasileiro, 

casado, portador da carteira de identidade nº 4030665477, inscrito no CPF sob o nº 530.892.270-53, residente e 

domiciliado neste Município, de ora em diante denominado de Contratante, e de outro lado, a Associação 

Municipal dos Pequenos Agricultores Salzanenses - AMPAS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.366.157/0001-09, 

com sede na Rua Montevidéo, s/n, Bairro Centro, no Município de Liberato Salzano/RS, por intermédio de seu 

Presidente Sr. Moacyr Paschoalotto, portador da Carteira de Identidade nº 7021483263, inscrito no CPF sob o 

nº 326.725.600-30, doravante denominada de Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria; e 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com 

o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 100 (cem) 

horas de retroescavadeira para recuperação das vias de acesso no interior do Município e desentupimento de 

bueiros.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato, a Contratada receberá a importância 

de R$ 80,00 (oitenta) reais a hora de serviço, sendo que o pagamento será de acordo com a prestação do serviço, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
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Subcláusula Única - Considerar-se-ão inclusas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, 

tais como encargos sociais, transportes, benefícios, despesas indiretas, tributos, bem como os lucros da 

Contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta da seguinte dotação orçamentária: 

09.00 Secretaria Municipal de Obras e Viação 

09.01 Secretaria Municipal de Obras e Viação 

2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Obras e Viação 

4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução dos serviços é de 15 (quinze) dias, contado a partir da assinatura deste Contrato, 

podendo ser prorrogado por igual período em caso de força maior e/ou caso fortuito, comprovado, verificado e 

aceito pelas partes ou por ajustes extracontratuais que afetem as datas acertadas, mediante comum acordo entre 

as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) dias, contado da data da sua assinatura.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

II – empenhar os recursos necessários, garantido o pagamento da Nota Fiscal em dia, nos prazos e 

condições ajustadas neste Contrato; e 

II – controlar e acompanhar toda a execução do contrato;  

 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

I - executar os serviços de acordo com as condições avençadas; 

II - disponibilizar o Operador para a referida máquina, bem como arcar com as despesas de 

combustíveis; 

III – São de exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer encargos incidentes sobre o quadro 

funcional que prestará os serviços ora contratados, sejam tributários, previdenciários, sociais, trabalhistas, de 

outra natureza, que são ou venham a ser exigidos por lei, bem como eventuais danos ou prejuízos que vierem a 

dar causa;  

IV - reparar ou refazer qualquer serviço que for má executado;  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA 
Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as sanções 

previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

Subcláusula Primeira - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá garantida 

prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Multa;  

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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Subcláusula Segunda - Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 5% (cinco 

por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 5% (cinco por cento) 

sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Gelson Pires, na condição de Chefe de Obras, como 

gestor desta contratação. 

Subcláusula Primeira – O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a 

execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; solicitar a Administração a aplicação 

de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; recusar os serviços que não tenham sido má 

executados. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização atuará desde o início dos serviços até o término da vigência do 

presente contrato. 

Subcláusula Terceira - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 23 dias do mês de 

janeiro do ano de 2015. 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 

Darci Artur Piva – Prefeito Municipal em exercício 

Contratante 

 

 

Gelson Pires 

Chefe de Obras 

Gestor da Contratação 

 

 

Associação Municipal dos Pequenos Agricultores Salzanenses - AMPAS 

Moacyr Paschoalotto - Presidente 
Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Bernardete Anziliero – Auxiliar Administrativo 

CPF: 889.953.560-49 

 

 

Nome: Valcir Sacon – Secretário Municipal da Agricultura 

CPF: 275.773.500-44 

 


