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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 947/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS E A EMPRESA DIANA FIORI - ME 

 

Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, sita na Av. Silvio Sanson, nº 1135, Guaporé/RS, CNPJ nº 

87.862.397/0001-09, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, SR. VALDIR 

CARLOS FABRIS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

DIANA FIORI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 42.316.019/0001-91, estabelecida na Rua 

Manoel Francisco Guerreiro, nº 640 - térreo, Bairro: São Cristóvão, na cidade de 

Guaporé/RS, Cep. 99.200-000, Telefone: (54) 9 9954-6480, E-mail: 

diana@afloraconsultorio.com.br, doravante denominada CONTRATADA, acordam 

celebrar a presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente contrato é celebrado com fundamento no artigo 24, Inciso IV da Lei 

Federal Nº 8.666/93, conforme Processo de Dispensa de Licitação por Justificativa Nº 

640/2021 e Processo Nº 1195/2021.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. É objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 

DE VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE FAUNA E FLORA, 

ATIVIDADE SINAFLOR, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL.  

 

ITEM QUANT. UN 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU 

SERVIÇOS 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 1,00  Un Realização de vistoria técnica e emissão de laudo 

técnico (fauna e flora), de acordo com o termo de 

referência para supressão de vegetação nativa, que 

segue em anexo, com a respectiva emissão de ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica), em uma 

área equivalente a 16.200,00m² para fins de 

obtenção de licenciamento ambiental em âmbito 

municipal, para construção de uma escola municipal 

de ensino fundamental, bairro Nossa Senhora da 

Saúde, conforme planta em anexo. Atividade 

SINAFLOR. Plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos. Projeto de arborização urbana para o 

prolongamento da rua.     

4.120,0000 4.120,00 

VALOR TOTAL R$ 4.120,00 

mailto:diana@afloraconsultorio.com.br


 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  

 

2.1. O prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da data 

da assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

3.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços descritos no objeto no prazo de até 60 

(sessenta) dias, a contar da solicitação da secretaria correspondente, livre de frete, descarga, 

encargos e demais ônus para o Município de Guaporé/RS. 

 

3.1.1. É de responsabilidade da secretaria municipal a expedição de solicitação dos serviços, 

bem como o controle do cumprimento de prazos contratuais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

4.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais), 

conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno 

conhecimento das partes, incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização do 

objeto, sem quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

4.2. O pagamento será efetuado diretamente à contratada, após a realização do objeto, por 

ordem bancária, mediante a apresentação e recebimento da nota fiscal correspondente aos 

serviços prestados, na conta bancária da contratada. 

 

* Banco: Sicredi 

* Agência: 0167  

* Conta: 73363-6  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1) Fornecer por sua conta própria, o trabalho técnico e a disponibilização de pessoal 

necessário para desenvolvimento do objeto. 

2) Refazer a suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às normas 

técnicas vigentes. 

3) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados. 

4) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 

qualificação compatíveis com as obrigações assumidas. 

5) Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus funcionários, 

que porventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, isentando o Município de 

Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias.  

6) Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados, e por 
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eles responder em todas as instâncias administrativas ou judiciais. 

7) A contratada obriga-se ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal. 

8) A contratada não poderá, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer cobrança dos usuários, 

relativa aos serviços prestados através do presente instrumento, responsabilizando-se por 

cobranças indevidas realizadas diretamente ou por seus propostos ou terceiros. 

9) A Contratada será responsável pela segurança, guarda, manutenção e integridade dos 

dados, programas e procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações 

existentes, em conformidade com a legislação vigente.  

10) Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de 

qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e 

criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização.  

11) Reconhecer que, como prestadores de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 

direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será 

de exclusiva propriedade do Município. 

12) Ao término do contrato, entregar ao Município todo e qualquer serviço, material ou 

conteúdo realizado, desenvolvido ou produzido durante sua vigência. 

13) A Contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto desta 

contratação, que envolvam o nome do Município, se houver expressa autorização deste.  

14) Participar de reuniões de esclarecimento junto à população, vereadores e entidades que 

solicitem informações a respeito do processo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE 

 

1) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato;  

2) Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso;  

3) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

4) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a execução dos serviços e 

apresentação da Nota Fiscal no setor competente; 

5) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

6) Fornecer os mapas básicos da cidade e fotos aéreas, em modelo digital ou outro; 

7) Indicar os servidores e oficiar às entidades e representantes da sociedade que 

acompanharão ou participarão do processo; 

8) Permitir livre acesso aos contratados nas instalações municipais. 

9) Determinar através da Secretaria Municipal designada, as prioridades dos serviços a serem 

executados; 

10) Responsabilizar-se pelas custas provenientes de levantamento topográfico, 

compreendendo: planialtimétrico e planimétrico; 

11) Responsabilizar-se pelas custas provenientes de sondagem de terrenos; 

12) Responsabilizar-se pelas custas das taxas de registro junto aos órgãos do Corpo de 

Bombeiros e demais que se fizerem necessárias; 
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13) Responsabilizar-se pelas custas de deslocamentos de quaisquer técnicos da Contratada, 

quando da necessidade de representação do Município perante os órgãos do Governo Federal e 

Estadual; 

14) Responsabilizar-se pelas custas de deslocamentos de quaisquer técnicos da Contratada, 

quando da necessidade de levantamentos para elaboração de projetos na área rural ou distritos, 

sendo responsabilidade da empresa o deslocamento até a sede do Município; 

15) Responsabilizar-se pelo recebimento dos trabalhos, concordando e discordando, dirimindo 

dúvidas, e solucionando possíveis pendências e indefinições que possam ocorrer. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS 

 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. Constituem motivos para rescisão contratual os procedimentos descritos no artigo 78, 79 e 

81 da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, pertinentes a este tipo de instrumento 

contratual, ficando esta carta-contrato vinculada a todos os termos da referida Lei. O 

CONTRATANTE se adjudica nos direitos previstos no artigo 80 da mesma Lei, das quais 

destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. Não tendo a empresa se 

manifestado no período, após o prazo será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Não tendo a empresa se manifestado no período, após o prazo será considerado inexecução 

contratual; 

d) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

8.3. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 

78 da Lei 8.666/93. 

 

8.4. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da CONTRATADA; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências.  

 

8.5. São motivos para rescisão contratual os previstos nos artigos 78, 79 e 81 da Lei nº 8.666/93 

alterada pela Lei nº 8.883/94, no que este Contrato pertine, ficando a citada vinculada a todos os 

termos da referida Lei, facultando-se ao CONTRATANTE à aplicação das medidas previstas 

no artigo 80 do mesmo diploma legal. 

 

8.5.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato independente de 

interpelação ou procedimento judicial, conforme dispositivos dos artigos 78 e 79 da Lei 

nº 8.666/93: 

 

a) no caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 

b) se a CONTRATADA transferir o contrato, sua execução no todo ou em parte sem 

prévia autorização do CONTRATANTE. 

 

8.6. Fica ao encargo da CONTRATADA, todo ônus decorrente de responsabilização contratual, 

em relação a terceiros, quer seja na área trabalhista, previdenciária, bem como quaisquer outras 

obrigações de natureza cível porventura advierem. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. A presente despesa será sustentada pela seguinte dotação orçamentária:           

 

 06.01 - 2.019 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 

Coordenação e Planejamento 

 3.3.90.39.05.00.00 - Serviços técnicos profissionais - 2401 

 Recurso: 01 - Recurso Livre - Adm. Direta  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Fica eleito o foro da comarca de Guaporé/RS para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e 

fielmente cumpri-lo. 

 

E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam 

o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas, o qual fora confeccionado 

em 03 (três) vias para os devidos fins legais. 

 

Guaporé/RS, 13 de outubro de 2021. 

 

 

DIANA FIORI - ME VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

____________________________  

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

 


