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PA 043/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA 

CONTRATO 057/2021 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ 01.610.869/0001 – 10, representada neste ato pelo 

PREFEITO MUNICIPAL, Sr. JOEL SANTOS SUBDA, brasileiro, solteiro, portador de RG 

1075809234, SSP/RS e CPF 004.763.250-05, com domicílio na Estrada Costa da Pitanga, Interior, neste 

Município, CEP 96.193 – 000, fone (51) 3611 7095, doravante denominada apenas CONTRATANTE, e 

a empresa MARCIO DA SILVEIRA BARCELOS- EIRELI, CNPJ 01.842.794/0001-01, localizada na 

Rua Cor Corredor das Tropas, s/n, Capão do Leão/RS, CEP 96160-970 representada neste ato pelo Sr. 

Mauricio Ulguim de Castro, CPF 020.647.120-38 doravante denominado apenas CONTRATADO, para a 

prestação do serviço descrito na cláusula primeira – Do Objeto. 

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 

descrito abaixo, constante do Processo Administrativo de Licitação 005/2021, no que dispõem as Leis 

Federais 9.503/97, 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, suas posteriores alterações, Decreto Municipal 

1051/2017 , Lei Municipal 781/2010 e demais legislação pertinente, bem como, pelos termos da proposta 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto: 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hora máquina na 

recuperação e manutenção de 28,50km de estradas vicinais e desassoreamento de rios e riachos, conforme 

termo de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas pelo menos 150 famílias nas 

localidades São Braz médio, São Braz alto, Cerro dos Coqueiros, Estrada Guaraxaim da Serra, com 

patrolamento e alargamento das vias e encascalhamento em trechos necessários. Abaixo descrição do serviço: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 Caminhão basculante de 10 m³,trucado cabine simples, peso 

bruto total 23.000 kg,carga útil máxima 15.935 kg, 

distância entre eixos 4,80m, potência 230cv. Apoio em 

serviços de escavação, demolição e terraplanagem para 

transporte de cargas em grande volume como entulho e 

terra, com praticidade e segurança, em distâncias maiores. 

235 hs diurnas (valor hora máquina) Código Sinapi 91386 

235 

HORAS 

R$ 150,00 R$ 

35.250,00 

02 Escavadeira hidráulica sobre esteiras, com garra giratória de 

mandíbulas, peso operacional entre 22 e 25,50 ton, potencia 

liquida entre 150 e 160hp . Equipamento para escavação 

que permite escavar grandes profundidades. É utilizado em 

diversos tipos de trabalho e projetos de construção, 

desagregação de material na jazida e abertura de estradas. 

225 horas (valor por hora máquina) Código Sinapi 95714 

225 horas 

diurnas 

R$ 260,00 R$ 

58.500,00 
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03 Motoniveladora, motor a diesel, com escalificador traseiro, 

potência de 125 hp, peso de 13.032 kg, largura da lâmina de 

3,7mt. É indicada para preparação e nivelamento de solo 

(terraplanagem), criando assim superfícies planas, em 

alguns casos ela pode inclusive criar superfícies inclinadas 

ou transversais. 105 horas diurnas (valor por hora máquina) 

Código Sinapi 5932 

105 horas 

diurnas 

R$ 260,00 R$ 

27.300,00 

 VALOR TOTAL  DO LOTE: R$ 121.050,00      
                                  CLÁUSULA SEGUNDA 

Prazos para início e vigência do serviço: 

                              Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de até 02 (dois) dias contados do recebimento da “Ordem de Execução dos Serviços emitida pelo 

CONTRATANTE”.  O prazo de vigência do contrato será de 14/06/2021 a 31/12/2021. 

          CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá: 

a) Prestar os serviços objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

 b) Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de 

qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso 

de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de 

qualquer tipo de demanda; 

c) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com 

perfeição e acuidade.  

d) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), 

como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por 

quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe assegurem; 

e) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, 

ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser 

adotadas, dentro de 48 horas as providências necessárias para o ressarcimento.  

f) Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados peio 

Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.  

g) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

                                      CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da Contratante: 

                                      A CONTRATANTE deverá: 
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a) Atestar a efetiva prestação do serviço o licitado;  

b)  Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;  

c) Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução do Contrato; 

d) Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal ao 

Departamento de Finanças;  

e) Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção.  

CLÁUSULA QUINTA 

Do Pagamento: 

                  O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da nota juntamente com 

relatório do fiscal do contrato. 

     § 1º Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, bem como da 

certidão negativa de débitos trabalhistas  - CNDT. 

                 § 2° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês calculados pró rata dia, até o efetivo pagamento. 

     § 3º Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos das leis que regulam a 

matéria. 

CLÁUSULA SEXTA 

Das Penalidades e das Multas: 

                                         Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias; 

 II - Multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso, limitada a um dia, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

                        III Multa de 8% (oito 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 03 

(três) meses; 

                        IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de causar 

prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

                        V - Multa de 8%(oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 03 (três) anos.  
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   VI - Multa de 10% (dez 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 05 

(cinco) anos; 

   VII - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 

licitatório e na execução desse contrato, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 

(dois) ano(s). 

 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Rescisão: 

                                      Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

 V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato;  

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

da Lei nº 8.666/1993; 

 IX - a decretação de falência; 

 X - a dissolução da sociedade; 

 XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

 XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
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ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

 XVI - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis 

 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII , poderá ser determinada 

unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 

art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Dotação Orçamentária: 

                                         As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária: 

3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA  

DESPESA 36500 PROJETO/ATIVIDADE 2003 RECURSO 001- LIVRE 

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. 

CLÁUSULA NONA 

Da Fiscalização e Da Eficácia: 

O fiscal do contrato será o Sr. Airton Braga dos Santos, CREA 35.502D, indicado pela Portaria nº 

114/2021, que será o responsável pelo aceite e liquidação das notas fiscais de prestação de serviço. Cabe ao 

fiscal do contrato proceder ao registro de ocorrências que por ventura venham a ocorrer adotando as 

providências necessárias ao seu pleno e fiel cumprimento.  

CLÁUSULA DÉCIMA  

 Disposições Gerais: 

Fica eleito o Foro de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões 

oriundas do presente contrato. 

 

Chuvisca/RS, 14 de junho de 2021. 

                  

 

            Prefeito Municipal 

                                                                               Contratante 

 

MARCIO DA SILVEIRA BARCELOS- EIRELI                                                                               

Contratada 
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