
 
 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS 

Nº 05/2016 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 01.610.503.0001-41, com sede na 

Avenida Adrião Monteiro, n° 2330, Capivari do Sul - RS, representada por seu  Prefeito 

Municipal, Sr Marco Antonio Monteiro Cardoso. 

 

CONTRATADO: S. R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 91.936.005/0001-86, Inscrição  Estadual  nº 1090125078, estabelecida na Rua 

Rio Pardo, nº 400, Parque D. Antônio Reis, Santa Maria/RS, neste ato assistido  pelo 

seu representante abaixo assinado. 

 

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato 

com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

 

1.1- É objeto do presente contrato a manutenção preventiva programada 

mensal, do Elevador comercial 008-08, modelo Hidro SR-62, com capacidade para 06 

passageiros, 02 (duas) paradas e velocidade 28 m/min., do Centro Administrativo de 

Capivari do Sul,  procedendo a limpeza, a regulagem, o ajuste, a lubrificação e os testes 

dos instrumentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e hidráulicos para a segurança do uso 

normal do elevador, bem como as peças vitais do mesmo. Compreende peças vitais: 

central hidráulica, pistão, polia, freio, quadro de comando, chaves, relés, fusíveis, 

conectores, iluminação da cabina, poço e teto, botoeiras e sinalização da cabina e 

pavimento, régua infravermelha emissora e receptora, limites de curso, sensores 

magnéticos e/ou óticos, cabos de manobra, fechos eletro mecânicos, operador de porta 

de cabina e de pavimento, carros, roletes, corrediças de porta, guias e braquetes, cabos 

de tração, pára-choques, cabina (painéis, placas, tetos e acrílicos),portas, soleiras, caixa, 

poço e sala de máquinas. 

 

1.2- Pronto atendimento aos chamados para MANUTENÇÃO CORRETIVA, 

observando o horário estabelecido pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

 

1.3- Pronto atendimento aos CHAMADOS EMERGENCIAIS, observando o 

horário estabelecido pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA para o funcionamento dos 

plantões. 

 

CLÁUSULA 2 – DO PREÇO 

 

2.1 – Para os serviços prestados a Contratante pagará à Contratada o valor  de  

R$ 403,18 (quatrocentos e três reais e dezoito centavos) mensais. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 



CLÁUSULA 3 – DA VIGÊNCIA 

 

3.1 – O presente contrato vigorará do dia 01de janeiro de 2016 até 31 de 

dezembro de 2016, inclusive, e poderá ser renovado nos termos da cláusula 7. 

 

CLÁUSULA 4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:   

                    

                  06.01.15.122.0010.2049.3.3.9.0.3.9.00.00.00  

 

CLÁUSULA 5 – DO PAGAMENTO 

 

5.1 - O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil, posterior a 

competência da prestação do serviço, mediante emissão da Nota Fiscal de Serviço 

apresentada pela CONTRATADA, em moeda corrente Nacional, através de cheque 

nominativo, ou ordem de crédito na conta do CONTRATADO, segundo for estipulado, 

sendo as despesas bancárias debitadas do Credor. 

 

5.2 - Na emissão da Nota Fiscal o Contratado deverá  fazer constar em seu corpo 

o valor referente à sua contribuição ao INSS, para recolhimento pelo Contratante ou 

ainda, se optar, anexar cópia do recolhimento da guia referente.   Ainda, se for empresa 

sediada no Município, deverá constar o valor do ISSQN a ser retido. 

 

 CLÁUSULA 6 – ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS 

 

 6.1 – As consultas, esclarecimentos e pedidos de providências deverão ser feitas 

por escrito e protocoladas no registro  e sua resposta será obtida da mesma forma. 

 

CLÁUSULA 7 –DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

7.1 – Este instrumento permite renovação ou prorrogação de sua vigência 

havendo interesse de ambas as partes, pelo índice do IGPM, visando o equilíbrio 

econômico do contrato, a ser efetuado anualmente, no mês seguinte ao aniversário deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA 8 – RESCISÃO DO CONTRATO 

 

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, 

mediante comunicação escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

  

CLÁUSULA 9 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou 

alterar, em quaisquer condições, os representantes signatários deste termo, por si ou 

através de instrumento de procuração na forma da lei, que deverá ficar fazendo parte 

integrante deste contrato. 

 



9.2 -  Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares do Sul/RS, para dirimir 

dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

 

Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de  

duas testemunhas instrumentais na forma da legislação em vigor, para que surta seus 

jurídicos e reais efeitos. 

 

     Capivari do Sul, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

                                                        ______________________________ 

                                                                            Marco Antonio M. Cardoso 

                  Prefeito Municipal 

                       Contratante                                                         

 

  

 

 

 

 

             ______________________________   

       S.R.Engenharia Industrial Ltda 

          Contratada                  

        

 

 

 

 

     

 

 

                           

  

 

 

 

Visto Assessoria Jurídica: 

 

 

 

 

 

 

 

“Doe órgãos, doe sangue. Salve vidas.” 


