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CONTRATO Nº 70/2022 

  

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento de peças e prestação de serviços, as partes de 

um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado 

pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado a Empresa OFICINA DO MELÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

94.845.211/0001-79, estabelecida na Rod RSC 287, Km 67, Vila Estância Nova, Município de Venâncio 

Aires, Cep.:  95.800-000, Tel.: 51-3793-4415 e 51-9.96377920, E-mail: oficinamelao@hotmail.com, neste 

ato representada pelo seu Sócio-Proprietário Sr. Fernando Augusto Mees, já qualificado no presente processo 

licitatório, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os 

dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 040/2020, de 

06/04/2020, Lei Municipal nº 1.766/2009, Lei Complementar 123/2006 e Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO - Edital 52/2022, obriga-se a prestação e serviços especializados para montagem e 

instalação, com fornecimento de motor básico e de peças complementares, originais, de primeira linha, para 

a manutenção corretiva da escavadeira Komatsu PC 160 LC–8, Série B30204, Ano 2016, conforme 

solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, conforme descrição abaixo: 

Lote Item Quant. Descrição Valor total 

01 

01 01 

Motor CUMMINS: Bloco de cilindros, virabrequim, 

bronzinas (mancal e biela), pistões e anéis, camisas 

de cilindros, bielas, cabeçotes, comando de válvulas, 

bomba d´água, bomba de óleo, conjunto de 

balanceiro, tucho de válvulas, retentores e juntas, 

carcaça de engrenagens, tampa de engrenagem, 

conjunto de engrenagens de acionamento, resfriador 

e filtro de óleo, cárter e tubo de sucção, tampa de 

admissão, tampa de válvulas, alça de içamento. 

Marca: Cummins. 

R$ 40.000,00 

02 01 

Serviço de mão-de-obra de montagem e instalação 

de motor na escavadeira KOMATSU PC 160 LC 8, 

Motor: 3676239RX, Série M.3:6537156, Nr. Série: 

B30204. Marca: Serviço próprio. 

R$ 3.200,00 

TOTAL GLOBAL R$ 43.200,00 

1.1.1. Os serviços e peças deverão estar de acordo com as condições e características contidas em sua 

proposta financeira, bem como devem atender todas as especificações exigidas no Termo de Referência – 

Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 

2.1. As peças fornecidas são classificadas em apenas um grupo: 

2.1.1. Peças de primeira linha: Consideram-se, para este Termo, peças originais e/ou genuínas novas e 

recomendadas pelo fabricante/montadora, ou, peças de outro fabricante que possuam certificação do 

INMETRO e acondicionadas em embalagens invioláveis, identificando o fabricante, código de identificação 

da peça usada pela montadora, certificado de garantia, não recondicionadas ou remanufaturadas, que 

atendam as normas da ABNT e outras pertinentes e, sempre que possível, de fabricação nacional. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

3.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, na sua sede. 

3.2. O prazo para início dos serviços será de 03 (três) dias úteis, após a assinatura do contrato. 

3.3. A contratada deverá executar os serviços, com o fornecimento das peças, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do início dos trabalhos, podendo este prazo ser prorrogado, mediante justificativa 

enviada pela CONTRATADA e, desde que, aceita pela CONTRATANTE. 

3.4. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, por 

meio de seu Secretário Sr. Maurício Angelo Kohls e pelo Servidor Daniel Rodrigues Flores, sendo que o 

recebimento será realizado pelo Servidor Jair Severo - Setor de Oficina da Siost, conjuntamente com o Sr. 

Maurício Angelo Kohls. 

3.5. Se verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas anteriormente 

no edital, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

3.6. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

   

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pelas peças fornecidas e pelos serviços prestados, será pago o valor total global de R$ 43.200,00 

(quarenta e três mil e duzentos reais), sendo que o pagamento será efetuado contra empenho, por intermédio 

da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, mediante apresentação da Nota Fiscal, em até 20 

(vinte) dias após a conclusão dos serviços, devidamente atestados pelos responsáveis, conforme rege a 

Cláusula Terceira. 

4.2.  Para o pagamento, a Nota Fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e do Certificado de Regularidade 

do FGTS (visando ao cumprimento do disposto no art. 195, §3°, da Constituição Federal); sem qualquer 

forma de reajuste, sem ônus de frete, carga ou descarga, na tesouraria da Prefeitura Municipal via sistema 

bancário.  

4.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s) e prestado(s) o(s) serviço(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a 

data da efetivação do pagamento. 

4.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) deverão ser destacadas na Nota 

Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá 

apresentar documentação que comprove o mesmo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

Os serviços prestados e as peças entregues pela empresa vencedora deverão ter garantia de, no 

mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, sem limite de horas trabalhadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração do preço para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será 

por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores 

alterações.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos serviços, com o 

fornecimento de peças, podendo este prazo ser prorrogado, mediante justificativa enviada pela 

CONTRATADA e, desde que, aceita pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Secretaria Dotação Orçamentária Recurso 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 
4701 

001 
4702 
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CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
9.1. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, a dependências 

da CONTRATANTE, a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades previstas neste 

Contrato; 

9.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

9.3. Recusar os materiais que estiverem fora das especificações constantes desta licitação e solicitar a 

sua substituição/reparação. 

9.4. Exercer a fiscalização da execução do contrato através do(s) fiscal(is) responsável(is), 

designado(s) no presente Contrato. 

9.5. Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela 

fiscalização do cumprimento do Contrato; 

9.6. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA para que as 

falhas possam ser corrigidas a tempo; 

9.7. Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os 

documentos de cobrança emitidos pela CONTRATADA; 

9.8. Responder pelos encargos financeiros assumidos, até o limite dos valores contratados com a 

CONTRATADA; 

9.9. Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ À CONTRATADA 
10.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

presente contrato, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; 

vales-refeição; vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

10.2. Entregar o objeto deste contrato, nos prazos fixados no Edital e na proposta da CONTRATADA; 

10.3. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

10.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja 

qual for, ainda que no recinto da CONTRATANTE. 

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

10.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

10.7. Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

10.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato ou da nota de empenho. 

10.9. A contratada deverá fornecer as peças em excelente qualidade. 

10.10. Fornecer garantia dos serviços e das peças de no mínimo 01 (um) ano sem limites de horas; 

10.11. Durante a garantia deverá fornecer assistência técnica dos serviços e peças, se necessário, 

substituindo as mesmas, na sede da CONTRATANTE; 

10.12. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer 

outros decorrentes da execução deste objeto, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades 

no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, em caso de reclamações trabalhistas, ações 

de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda; 

10.13. Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

10.14. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou aos bens da mesma, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

10.15. Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 
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10.16. Responsabilizarem-se por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as 

providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização; 

10.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa 

anuência da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito do Município de Agudo/RS; 

10.18. Correrão por conta da CONTRATADA todas e quaisquer despesas com peças/materiais, mão-

de-obra, fretes (incluindo o carregamento e transporte da máquina até a sede da CONTRATADA e posterior 

retorno até o Município de Agudo, no Pátio da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, 

localizada na Avenida Concórdia, nº 1256 – Agudo/RS), seguros, impostos, encargos sociais e qualquer 

outro encargo que incida ou venha a incidir sobre o serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
11.1. À CONTRATADA caberá: 

11.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

11.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

11.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

11.1.4. assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta licitação. 

11.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 

Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 2 (dois) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

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

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) 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 5 

anos e multa de 20 % sobre o valor atualizado do contrato. 

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

12.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer dos casos elencados no 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado no início da execução do contrato; 
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c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 

d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

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

e) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 67 

da Lei nº 8.666/93; 

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

h) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 

pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito Municipal, exaradas no 

competente processo administrativo; 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A empresa contratada deverá 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.   

14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

14.3. A parte Contratada declara ainda estar ciente e conforme com todas as disposições e regras 

atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas contidas 

na licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de AGUDO/RS, neste Estado, para dirimir quaisquer dúvidas 

emergentes do presente contrato. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                  FERNANDO AUGUSTO MEES 

                 Prefeito Municipal                                                                   Oficina do Melão Ltda 

                     Contratante                                                                                   Contratada          

           

 

       MAURÍCIO ANGELO KOHLS                                                       ALINE LUIZA BERGMANN                                                                                      
Testemunha, Fiscal do Contrato e                                                                       Testemunha            

Responsável pelo Recebimento 

 

 

     DANIEL RODRIGUES FLORES 

       Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

                  JAIR SEVERO 

Testemunha e Responsável pelo Recebimento 


