
 

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

CONTRATO Nº 87/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA LIMPEZA DE MATA SILIAR NA RODOVIA 

RS 040 EM FRENTE AO RANCHO DO CAPIVARI 

 

 

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, brasileiro e residente neste Município. 
 
CONTRATADO: GLOBAL SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM LTDA- ME CNPJ nº 
11.016.877/0001-97 Av. São José, 1474- Bairro Centro- Palmares do Sul/RS representada 
neste ato pelo Srº Luciano dos Santos Ribeiro. 
 

As partes contratantes, de comum acordo declaram por este instrumento e na melhor 
forma de direito, ter justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada 
para realizar 40 horas para prestação escavadeira hidráulica para limpeza de mata siliar na 
Rodovia RS 040 em frente ao Rancho do Capivari. 
            

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
             2.1- O valor da hora trabalhada será de R$ 208,50 (Duzentos e oito reais e cinquenta 
centavos), nem total de R$ 8.340,00 (Oito mil trezentos e quarenta reais). 
             2.2- O pagamento será feito na totalidade ao término de todo o serviço.  
                        
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
              3.1- A prestação do serviço começa no dia 03/12/2018 e término no dia 07/12/2018. 

                
CLÁUSULA QUARTA - DO USUÁRIO:  
              4.1. Será usuário dos Serviços a Secretaria de Infra Estrutura e Ordenamento Rural e 
Meio Ambiente. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 

             5.1. A contratação decorrente do Serviço será firmada diretamente com os órgãos, no 
que dispõe o art. 62 da Lei n.º 8.666/93.  

 

CLÁUSULA  SEXTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

              6.1 – O prazo de validade para contratação é de até o término dos serviços, ou seja, 
ao final das horas contratadas. 

        6.2- Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor iniciará imediatamente a 
prestação de serviço. 



              6.3- Os serviços deverão ser executados em dependências da CONTRATADA. 
              6.4- O contratado deverá ficar ciente que serão 40 horas para prestação serviços para 
uso da Secretaria de Infra Estrutura e Ordenamento Rural e Meio Ambiente e que serão 
executadas conforme a necessidade do município.               
               

CLÁUSULA SETIMA  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
              7.1. A despesa decorrente da contratação dos serviços correrá a cargo da seguinte 
dotação orçamentária: 

                051520.605.0010.2319 3339039000000 reduz 3572 

                   

CLÁUSULA OITAVA– SANÇÕES E MULTAS 

8.1 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-
se-á às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízos das demais 
cominações aplicáveis, garantido o direito de ampla defesa:  

a) Advertência por escrito: sempre que forem observadas irregularidades de 
pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais 
penalidades. 

b) Multa: no caso de negligência e/ou reincidência de irregularidades, já 
advertidas, nos serviços, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do total do 
contrato. 

c) Multa 10% (dez por cento) por hora de atraso na prestação serviço, limitado 
este a 2 (duas) horas, após o qual será considerado inexecução contratual parcial; 

d) Multa de 15 % (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,  
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

e) Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato,  
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

8.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso. 

8.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviço em virtude de 
penalidade e / ou inadimplência no fornecimento. 

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante integral (valor total) do 
contrato. As penalidades não serão executadas somente em caso de justificativa das 
negligências, apresentada no prazo de 1 (um) dia e devidamente aceitas pelo Município. 

                  8.4 - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das 
comunicações estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DOS DIREITOS: 

9.1.1. Do CONTRATANTE: ter a prestação de serviço contratada segundo forma e 
condições ajustada. 

9.1.2. Da CONTRATADA: Perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionado. 

9.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 

9.2.1 – DO CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento do valor ajustado; 

b) fiscalizar os serviços de forma regular durante a execução do serviço prestado, 
comunicando a CONTRATADA qualquer irregularidade, para que possa saná-la. 



9.2.2 – DA CONTRATADA: 

a) Prestar serviço na forma ajustada; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do presente contato, quando houver; 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulares sobre medicina e Segurança 
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais exigidos 
em legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                  10.1 - Aplica-se, no que couberem os art. 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, para todos os efeitos legais. 
 
                  10.2 - Durante toda a execução do Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter 
todas as condições de habilitação exigidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – 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 do processo licitatório que gerou este contrato. 

11.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de Palmares do Sul, não 
podendo ser indicado outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

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, 27 de novembro de 2018.  

 

 

__________________________________ 
MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

____________________________________ 
                            GLOBAL SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM LTDA- ME 

Luciano dos Santos Ribeiro 
Contratada 

 

 

Visto Procurador Jurídico 


