
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 048/2015 

Pregão Presencial nº. 006/2015 - Processo Licitatório nº 011/2015 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 

1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal em Exercício: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF 

nº. 343.459.730-15, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no 

município de Taquaruçu do Sul – RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa AACV TERRAPLANAGEM LTDA – ME, pessoa jurídica 

de direito privado, estabelecida a Rua Uruguai, nº 145, Bairro Panosso, na cidade de Frederico 

Westphalen - RS, inscrita no CNPJ sob n. 19.283.867/0001-20, neste ato representada pelo 

representante legal: Sr. Alexandre Freo, portador da RG. Nº. 5073646464, expedida pela SSP-

RS, inscrito no CPF. nº. 822.830.950-34, residente e domiciliado a na cidade de Frederico  - RS.  

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

2002, na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº 9.648, 

de 27 de maio de 1998, no Decreto Municipal nº 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto 

Municipal nº 034/2008, de 07 de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão 

Presencial nº 006/2015 - Processo Licitatório nº 011/2015, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA, datada de 25 de março de 2015, que integram e completam este instrumento, 

e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 

III - OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação  para realização 

de75,00 (setenta e cinco) horas de serviços com trator de esteira, ano mínimo de fabricação do 

equipamento 2013, equipamento com peso mínimo de 14 (catorze) toneladas,  para remoção de 

cascalho, realização de terraplanagens no Município e outros serviços correlatos. 

 

IV - CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua 

assinatura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A realização dos serviços por parte da empresa (s) vencedora deverá ter seu começo de 

execução num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação feita por parte da 

Administração Municipal de Taquaruçu do Sul. 

Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto licitado, a licitante 

vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas 

dotações do orçamento do exercício vigente no ano de 2015. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Projeto de Atividade: 2.035 – Programa de Incentivo ao Produtor Rural. 

Elemento de Despesa: 693 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica. 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

Projeto de Atividade: 2.042 – Manutenção do Sistema Viário. 

Elemento de Despesa: 864 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
I - A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o 

valor total de R$ 13.650,00 (Treze mil seiscentos e cinqüenta reais), sendo R$182,00 (cento e 

oitenta e e dois reais) por hora. 

II - Os pagamentos serão efetuados quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com a 

quantidade de horas efetivamente trabalhadas e comprovadas através de relatório de controle 

feito por representante do MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, especialmente designado 

para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste contrato. 

III - Atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a nota fiscal e fatura 

correspondente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Fazenda. 

IV - Sobre o valor total de cada fatura, haverá retenção de 3% a título de ISSQN. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

I - Os valores contratados para o objeto desta licitação poderão sofrer reajuste 

trimestralmente pela variação positiva do IGPM/FGV. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira 

deste contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega 

do objeto deste contrato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos. 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou 

alteração contratual previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

A empresa vencedora deverá fornecer garantia de no mínimo um ano a partir da realização dos 

serviços por ela adjudicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelos 

objetos já fornecidos, não lhe sendo devidos outro valor, a título de indenização ou qualquer 

outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento. 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos 

preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através do Senhor Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei 

Lapazini, CPF. Nº 689.851.420-20, como gestor do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento 

contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro 

da Comarca de Frederico Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que se apresente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 

três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, 07 de abril de 2015. 

 

 

 

VALMIR LUIZ MENEGAT                              AACV TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

        Prefeito Municipal                                            Alexandre Freo – CONTRATADA 

 

 

 

                                                 DARLEI LAPAZINI 

                                                   Gestor do Contrato 

 

 

Testemunhas: 

 

A ______________________________  B________________________________ 


