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CONTRATO Nº 30/2023 

  

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 MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 79.897.318/0004-97, com sede na Rod. ERS-122, KM 63, nº 1693, Bairro 

Monte Pasqual, Município de Farroupilha/RS, Cep.: 95.178-300, Tel.: 54-2109-5399, Email.: 

mantomac.far@mantomac.com.br, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. RAFAEL DALL´IGNA, 

inscrito no CPF nº. 037.xxx.xxx-79, Email: rafael@mantomac.com.br, já qualificado no presente processo, 

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

instituídos pela 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, em consonância com o Processo de Inexigibilidade nº 31/2023, obriga-se ao 

fornecimento de peças novas originais, de primeira linha para reposição e prestação de serviços especializados 

para manutenção da escavadeira hidráulica Komatsu PC 160 LC -8/Série B30204 ano fabricação 2016, inscrita 

no patrimônio do municipal sob o nº 5932, pertencente à frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito, conforme relação abaixo: 

Item Quantidade Unidade Descrição das Peças (materiais) Valor Unitário Valor Total 

1 2 Und Anel 07mm05 (cod: 02896-11008) R$ 8,04 R$ 16,08 

2 3 Und Anel 07mm05 (cod: 02896-11009) R$ 8,04 R$ 24,12 

3 2 Und Anel 07mm05 (cod: 02896-11018) R$ 8,97 R$ 17,94 

4 1 Und Anel 03mm03 cod: 07000-15160 R$ 75,54 R$ 75,54 

5 1 Und Anel 03mm04 cod: 07000-15195 R$ 84,70 R$ 84,70 

6 1 Und Anel 07mm01 cod 07002-11423 R$ 11,58 R$ 11,58 

7 2 Und Anel 07mm01 cod: 07002-12034 R$ 22,27 R$ 44,54 

8 2 Und Anel 07mm01 cod: 07002-12434 R$ 17,42 R$ 34,84 

9 1 Und Filtro Hidráulico cod: 207-60-71182 R$ 1.319,26 R$ 1.319,26 

10 10 Bd Oléo Hidráulico 46 cod: 09000-0HO46 R$ 730,00 R$ 7.300,00 

11 15 Und Kit Cleaning Review R$ 5,00 R$ 75,00 

12 2 Und Anel 07mm05 cod: 02896-11008 R$ 8,04 R$ 16,08 

13 1 Und Anel 07mm05 cod 02896-11018 R$ 8,97 R$ 8,97 

14 1 Und Anel 07mm06 cod: 02896-61009 R$ 20,62 R$ 20,62 

15 4 Und Anel 07mm05 cod: 02896-11008 R$ 8,04 R$ 32,16 

16 1 Und Anel Borracha 01mm05 cod: 07000-12100 R$ 34,89 R$ 34,89 

17 1 Und Anel 02mm01 cod: 07000-13025 R$ 22,89 R$ 22,89 

18 1 Und Anel 02mm02 cod: 07000-13035 R$ 22,89 R$ 22,89 

19 1 Und Anel 02mm03 cod: 07000-13038 R$ 22,89 R$ 22,89 

20 2 Und Anel 05mm05 cod: 07000-A5185 R$ 221,00 R$ 442,00 

21 2 Und Anel o 05mm06 cod: 07000-B1003 R$ 33,07 R$ 66,14 

22 1 Und Anel  05mm06 cod: 07000-B1008 R$ 33,64 R$ 33,64 

23 3 Und Anel  05mm06 cod: 07000-B1009 R$ 28,95 R$ 86,85 

24 5 Und Anel 06mm01 cod: 07000-B2012 R$ 28,39 R$ 141,95 

25 2 Und Anel 06mm01 cod: 07000-B2050 R$ 95,19 R$ 190,38 

26 2 Und Anel 06mm03 cod: 07000-B3038 R$ 61,28 R$ 122,56 

27 2 Und Anel o 03nn03 cod: 07001-01003 R$ 35,38 R$ 70,76 
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28 2 Und Anel  03nn03 cod: 07001-01008 R$ 47,31 R$ 94,62 

29 1 Und Anel  03nn03 cod: 07001-01009 R$ 40,66 R$ 40,66 

30 3 Und Anel 07mm01 cod: 07002-11423 R$ 11,58 R$ 34,74 

31 1 Und Anel 07mm01 cod: 07002-12034 R$ 22,27 R$ 22,27 

32 2 Und Anel 07mm01 cod: 07002-12434 R$ 17,42 R$ 34,84 

33 7 Und Anel 07mm03 cod: 07002-61023 R$ 30,76 R$ 215,32 

34 1 Und Anel 07mm03 cod: 07002-61423 R$ 28,95 R$ 28,95 

35 3 Und Anel 07mm04 cod: 07002-62434 R$ 45,85 R$ 137,55 

36 2 Und Anel 04nn03 cod: 21T-09-11460 R$ 28,59 R$ 57,18 

37 1 Und Rolamento cod: 708-2G-12151 R$ 393,97 R$ 393,97 

38 1 Und Retentor  cod: 708-2G-12220 R$ 1.843,74 R$ 1.843,74 

39 1 Und Rolamento cod: 708-2G-12251 R$ 1.401,26 R$ 1.401,26 

40 1 Und Retentor cod: 708-2G-13510 R$ 789,01 R$ 789,01 

41 2 Und Anel 02nn05 cod: 708-2G-15230 R$ 57,19 R$ 114,38 

42 1 Und Vedador cod: 708-2G-15260 R$ 244,40 R$ 244,40 

43 2 Und Anel 02nn05 cod: 708-2G-15310 R$ 57,19 R 114,38 

44 1 Und Vedador cod: 708-2G-15320 R$ 151,27 R$ 151,27 

45 4 Und Vedação cod: 708-2L-24680 R$ 285,00 R$ 1.140,00 

46 3 Und Vedador cod: 708-2L-35690 R$ 122,77 R$ 368,31 

47 1 Und Conjunto de suporte cod: 708-3M04161 R$ 13.223,59 R$ 13.223,59 

48 1 Und Conjunto do Bloco do Cilindro cod: 708-3M-04311 R$ 21.280,01 R$ 21.280,01 

49 10 Und Pistão cod: 708-3M-13311 R$ 1.200,64 R$ 12.006,40 

50 2 Und Anel 02nn04 cod: 722-12-18240 R$ 35,08 R$ 70,16 

Total das Peças R$ 64.146,28 

Item Quantidade Unidade Descrição dos Serviços 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

01 7,17 H Serviço de diagnostico R$ 275,00 R$ 1.971,75 

02 3,5 H Serviço Máquina completa - Ajustes R$ 262,50 R$ 917,00 

03 1 Und Serviço de sistema hidráulico - LIMPEZA R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 

04 1 Und Serviço de Dialise Sistema hidráulico R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

05 1 Und 
Serviço de mão de obra de bomba hidráulica - 

LIMPEZA 
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

06 1 Und 
Serviço de mão de obra de bomba hidráulica- 

INSTALAÇÃO 
R$ 800,00 R$ 800,00 

07 1 Und 
Serviço de mão de obra de bomba hidráulica- 

MONTAGEM 
R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

08 1 Und 
Serviço de mão de obra de bomba hidráulica - 

AJUSTE 
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 

Total dos Serviços R$ 14.988,75 

TOTAL GERAL DO CONTRATO (materiais e serviços) R$ 79.135,03 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 

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

2.1.1. Peças de primeira linha, sendo que consideram-se as peças genuínas e/ou originais,e 

recomendadas pelo fabricante/montadora, 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 LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E 

FISCALIZAÇÃO 

3.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA no pátio da Secretaria de Infraestrutura, 

Obras, Serviços e Trânsito; 

3.1.1. As despesas com o deslocamento das peças e com os mecânicos da Contratada até a sede da 

Contratante,correrão por conta da Contratada; 

3.1.2. Havendo necessidade de deslocar a máquina até a sede da Contratada para eventual ajuste ou 

conserto do objeto proposto está ficará a cargo da Cantratada; 

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

3.3. Para a realização dos serviços de mão-de-obra estima-se um prazo de 10 (dez) dias, podendo ser 

prorrogado mediante justificativa enviada pela CONTRATADA e aceite pela CONTRATANTE; 

3.4. A Contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

quaisquer outros decorrentes da execução deste objeto, isentando a 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; 

3.5. A Contratada deverá 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; 

3.6. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

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

solicitados; 

3.8. A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou 

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

horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização; 

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

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trãnsito do Município de Agudo/RS; 

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

obra, seguros, impostos, encargos sociais e qualquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto contratado; 

3.11.  A fiscalização das peças e dos serviços será efetuada pelo Secretário de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito, Sr. Ederson Luiz Lipke e o recebimento será pelo servidor Sr. Jair Severo, do Setor de 

Oficina da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito;  

3.12. 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.; 

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

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pelo fornecimento das peças e pela prestação dos serviços será pago o valor total de R$ 79.135,03 

(setenta e nove mil e cento e trinta e cinco reais e três centavos), sendo que será efetuado em até 20 (vinte) dias, 

após a entrega total das peças e da execução dos serviços mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) e o 

pleno funcionamento da máquina (mediante testes), constantes na Nota de Empenho, sem qualquer forma de 

reajuste, sem ônus de frete, carga ou descarga, a serem pagos via sistema bancário;  

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

entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento;  

4.3. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

5.1. As peças entregues pela empresa deverão ser de primeira qualidade, novas e originais, e deverão ter 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, se verificados problemas de fábrica; 

5.2. Os serviços deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, sem limites de horas trabalhadas; 
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5.3. Durante a garantia, a Contratada deverá fornecer assistência técnica dos serviços e peças e, se 

necessário, substituindo as mesmas, na sede da Contratante, conforme o caso. 

 

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 nº 8.666/93 e posteriores 

alterações.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 10 (trinta) dias, a contar do início dos serviços, que 

deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis após a assinatura do contrato, com o fornecimento de peças e prestação 

de serviços, 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 

 

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 neste Contrato; 

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; 
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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. 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; 

10.10. 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; 

10.11. 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; 

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

solicitados; 

10.13. 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; 

10.14. 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; 

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

obra, seguros, impostos, encargos sociais e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre o objeto 

contratado. 

 

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 ao objeto, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

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

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 Federal 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 Federal nº 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. 

 

Agudo, 17 de março de 2023. 
 

 

                LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                 RAFAEL DALL´IGNA 

                          Prefeito Municipal                                             Mantomac Comercio de Peças e Serviços Ltda 

                             Contratante                                                                             Contratada          
           

      

                   EDERSON LUIZ LIPKE 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito                    

                            Fiscal do Contrato  

             

 

                       JAIR SEVERO 

              Responsável pelo Recebimento 


