
 

 

 

CONTRATO Nº 32/2023 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 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 VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS, nome fantasia 

BAIRROS LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.219.056/0001-43, estabelecida na Rodovia ERS 

287, s/n, Km 160, Bairro Cerrito, Município de Novo Cabrais/RS, CEP: 96.545-000, telefone: (51)99956-

9478, (51)99931-5360, e-mail: bairroslocacoes@hotmail.com , neste ato representada por sua Proprietária, 

Srª  VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS, CPF nº 635.xxx.xxx-72, denominada CONTRATADA, têm entre 

si certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas, com 

escavadeira hidráulica sobre esteiras, para construção de 12 (doze) microaçudes, reservatórios de água e 

similares, para produtores rurais selecionados pela equipe técnica da Emater/ASCAR de Agudo e pelo 

COMDERA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Agudo), conforme solicitação da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, em consonância com o Termo de Convênio – Avançar na 

Agropecuária e no Desenvolvimento Rural - FPE nº 1381/2022, celebrado entre o Estado do Rio Grande 

do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Associação 

Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS e o Município 

de Agudo/RS. 

1.2. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de Pregão 

Eletrônico - Edital nº 07/2023, compromete-se a efetuar a prestação dos seguintes serviços: 

 

Item Descrição dos Serviços 
Unida

de 

Quanti

dade 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

Execução de serviços de Escavadeira 

Hidráulica, devendo o equipamento ter as 

seguintes características mínimas: potência 

mínima de 90HP e peso operacional mínimo 

de 13.000 Kg, caçamba de 1m³ de capacidade 

mínima. A máquina deverá estar em bom 

estado de conservação e excelente condição 

de operacionalidade. A máquina 

disponibilizada pela empresa deve ter no 

máximo 10 anos de fabricação, ou seja, ter 

sido fabricada a partir 2012. 

MARCA/MODELO: VOLVO/140 

horas 288 R$334,00 R$96.192,00 

TOTAL R$96.192,00 

 

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

proposta financeira. 

1.4. O local de execução dos serviços será nas propriedades rurais dos produtores selecionados, em 

localidades do interior do Município de Agudo/RS, conforme tabela a seguir: 

 

Nome do Beneficiário Localidade  Nome do Beneficiário Localidade 

Alberto Armando Potter Rincão do Pinhal Ilário Rudolfo Kegler Linha Morro Pelado 

Dionatan Festinali Cerro Seco Élio Nelson Boijink Linha Teotônia 

Edilson Edvaldo Mundt Linha Nova Laércio Adilson Stopp Linha Boêmia 

Ernani Nadir Vidal Linha Boêmia Lisânia Konrath Bley Rincão do Pinhal 

Eugênio Schiefelbein Linha Teotônia Sul Marson Adriano Dumke Linha Teotônia 

Fabrício Júlio Wachholz Complexo da Serra Roberto Carlos Seibert Rincão do Pinhal 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

Secretaria PJ Rec. 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 9611 1235 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 3.1. Pelos serviços prestados, a Contratada receberá o valor de R$334,00 (trezentos e trinta e quatro 

reais) por hora trabalhada de escavadeira hidráulica, totalizando R$96.192,00 (noventa e seis mil, cento e 

noventa e dois reais). 

3.2. O pagamento dos serviços poderá ser efetuado, em parcelas conforme a execução de cada 

microaçude, ou em parcela única após a execução total dos 12 (doze) microaçudes, mediante apresentação da 

Nota Fiscal, indicação do produtor beneficiado, aprovação e recebimento dos serviços prestados, atestados 

por técnico da Emater, pelo fiscal do contrato e pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental, sem qualquer forma de reajuste, pagos na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema 

bancário.   

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

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

3.4. 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. 

3.5. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da Ordem 

de Serviços; 

4.2. O prazo de vigência do Contrato, será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da emissão da 

Ordem de Serviços, devendo todos os serviços estarem executados. 

4.3. Os serviços serão realizados durante o período entre 7h e 19h, podendo no máximo 12 (doze) 

horas diárias, ou em outro horário desde que haja comum acordo entre contratante e contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O rendimento a ser considerado é o volume total do projeto que deverá ficar entre 1200m³ a 

1560m³ de movimentação de terra para execução total do projeto. Desta forma, devem ser cumpridas as 

seguintes etapas independentemente do equipamento utilizado: 

5.1.1. Decapagem, que consiste na retirada do material superficial e principalmente matéria 

orgânica em uma faixa de 10 a 20 cm de profundidade na área total do projeto. 

5.1.2. Abertura da trincheira ou eixo da taipa do açude, que consiste em uma abertura 

perpendicular e de sentido longitudinal com a profundidade que varia de acordo com o solo presente na 

região. 

5.1.3. Escavação do material e transporte para formar a taipa, respeitando as dimensões 

projetadas. 

5.1.4. Compactação, que deve ser realizada a cada 20cm de material depositado e uniformizado 

sobre a taipa. 

5.1.5. Acabamento, que consiste em emparelhar e corrigir imperfeições tanto na parte montante 

como jusante e quando possível, aproveitar o material da decapagem para colocar na parte jusante, 

facilitando a recuperação da cobertura vegetal. 

5.1.6. Construção do vertedouro, que deve ser seguida fielmente ao descrito no projeto. 

5.1.7. O material escavado deverá ser utilizado na construção do maciço. Quando não for 

apropriado, poderá ser utilizado outro, desde que em comum acordo com o beneficiário, da mesma forma 

quando ocorrer sobras de material já que este deve ser distribuído aos arredores do açude de maneira que 
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fique uma área aproveitável após a regeneração da vegetação, sempre mantendo um diálogo entre empresa, 

técnico e beneficiários para estas definições. 

5.2. Considerando os diferentes tipos de solos que o AVANÇAR irá abranger, assim como as mais 

variadas topografias e os tipos de projetos que poderão ser barrados, semi barrados ou escavados, a produção 

com maior aproveitamento do equipamento é de fundamental importância. O serviço consiste basicamente 

nas etapas de decapagem, abertura de trincheira, escavação e transporte do material, compactação, 

acabamentos, construção do vertedouro e construção de barreira de contenção em alguns casos. Portanto, 

pode-se observar que nem toda hora máquina trabalhada se traduz em volume de material movimentado, 

uma vez que dentre as etapas citadas, a máquina estará contabilizando horas e não realizando transporte 

efetivo de material com a concha cheia. 

5.3. Para realização de todo este serviço a escavadeira deve possuir caçamba de 1m³ de capacidade 

mínima, sendo aceitas máquinas com capacidade maior, sem restrições. Contudo, não serão pagos valores 

adicionais. Desta forma, existirá uma garantia de que o rendimento médio será por volta de 65m³ de 

movimentação de terra por unidade de hora máquina, rendimento este, considerado suficiente para execução 

dos projetos com boa qualidade no tempo proposto. 

5.4. Independentemente se utilizados um ou mais equipamentos no apoio a escavadeira que possam 

apresentar maiores produções, a remuneração será o total de horas praticadas até, no máximo 24 

horas/projeto, e terá como base o valor de hora máquina da escavadeira. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. A contratada deverá apresentar documento que comprove a experiência em prestação de serviços 

semelhantes e disponibilizar operador capacitado para serviços de movimentação de terra, mais 

especificamente na construção de açudes, reservatórios de água e similares. Os serviços previstos 

compreendem toda a movimentação de terra necessária ao atendimento das peças técnicas que orientarão o 

trabalho de movimentação de terra, incluindo desde a movimentação de terra mais primária até os 

acabamentos e todas as complementações diversas, como escavações, decapagem, transporte e deposições 

com seus devidos acabamentos, por exemplo. 

6.2. A empresa deverá apresentar comprovante de disponibilidade dos maquinários que irá utilizar, 

sendo que caso utilizar máquinas de terceiros ou alugadas, apresentar cópia de contratos ou comprovantes de 

locação que apresente as características das máquinas, assim como o prazo de vigência do contrato de 

locação; 

6.3. As empresas deverão atentar com relação aos parâmetros de proteção ao meio ambiente durante 

toda fase de execução contratual. Para a contratação de serviços, serão consideradas as normas técnicas, de 

saúde, de higiene e de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, bem como a 

priorização o emprego de mão-de-obra especifica e segura por meio do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) específico para execução dos serviços seguindo os critérios dos projetos técnicos elaborados; 

6.4. A empresa CONTRATADA deverá dispor de uniformes para seus empregados, devidamente 

higienizados, e em perfeitas condições de uso;  

6.5. Correrão por conta da empresa CONTRATADA, todas e qualquer despesa referente a seus 

empregados, como hospedagem, alimentação, deslocamentos; local para depositar os maquinários; 

manutenções e fornecimentos de todos os insumos como combustíveis, lubrificações, filtros, peças de 

reposição, e de desgaste necessários para a operação e manutenção dos equipamentos previstos para 

atendimento do contrato; arcar com todas e quaisquer despesas de mão de obra necessária para as atividades 

de operação e manutenção dos equipamentos integrantes da contratação;  

6.6. Informar a CONTRATANTE previamente ao início da prestação dos serviços, a indicação de 

preposto para os serviços contratados, sendo esse de forma expressa, formalmente designado competirá, 

diariamente, administrar e/ou gerir os serviços contratados, prestando ao Fiscal do Contrato todos os 

esclarecimentos por estes julgados necessários. Em caso de eventual afastamento do preposto formalmente 

designado, a contratada, prévia e expressamente, deverá designar preposto substituto;  

6.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 

por si mesma ou através de seus empregados e/ou preposto, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa advir em decorrência da prestação de serviços ajustada;  

6.8. Responsabilizar-se, sem que isto importe em ônus para a CONTRATANTE por toda e qualquer 

tarefa executada fora das especificações e/ou prévias programações;  



Contrato nº 32/2023 – fl.  4 

6.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações que lhe são impositivo, em 

especial, pagamento de salários de empregados, adicionais, encargos de natureza social, fiscal, previdenciária 

ou trabalhista e, conforme o caso, decorrentes de cláusulas inscritas em convenções ou acordos coletivos de 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente de tais compromissos, seja a que título 

for;  

6.10. Aceitar e cumprir orientações, procedimentos indicados pela CONTRATANTE; 

6.11. Manter, durante toda a fluência contratual, as condições de habilitação e qualificação 

comprovadas no procedimento licitatório, o que poderá ser objeto de verificação pela CONTRATADA a 

qualquer tempo.  

6.12. A qualquer tempo e a seu exclusivo critério, em face de inobservância no cumprimento de 

rotinas ou especificações exigidas para a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a 

substituição de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, ficando esta obrigada a proceder à 

respectiva alteração;  

6.13. O deslocamento das máquinas de uma localidade a outra para execução de novo serviço ficará 

a cargo da empresa CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

6.14. Os serviços DEVERÃO ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo 

permitida a subcontratação, sob pena de rescisão do contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MAQUINÁRIO  

7.1. Deverão ter no máximo 10 (dez) anos de uso, o que deverá ser comprovado mediante a 

apresentação de documentação específica da máquina, a ser apresentado como pré-requisito para assinatura 

do Contrato;  

7.2. Deverão estar sempre em perfeitas condições de funcionamento, com todos os componentes, 

dispositivos e acessórios capazes de desempenhar integralmente as funções específicas de cada um 

originalmente projetadas pelos fabricantes; 

7.3. Deverão ser dotados de iluminação e sinalização externa adequada; 

7.4. Os maquinários deverão possuir todos os dispositivos de segurança conforme legislação em 

vigor;  

7.5. Todos os maquinários deverão dispor de horímetro em perfeitas condições de funcionamento, 

com sistema que registre as horas em efetiva operação, não sendo aceitos aqueles que efetuam contagem 

apenas com a chave de ignição ligada;  

7.6. Em caso de pane no maquinário e este ter de ser substituída a empresa CONTRATADA terá o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição do maquinário. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1. A rescisão contratual poderá ser: 

8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a 

XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

8.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração; 

8.3. Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 

e posteriores alterações. 

8.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os 

houver sofrido. 

8.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total contratado, limitado este a 

10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
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9.2. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de deixar de manter a proposta (recusa injustificada para 

contratar), sobre o valor estimado da contratação, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

9.3. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da ata, sobre o valor não adimplido 

da ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 03 (três anos); 

9.4. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total da ata, sobre o valor atualizado da 

ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

9.5. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de causar prejuízo material resultante diretamente de 

execução contratual, sobre o valor não adimplido da ata, cumulada com a pena de declaração de inidoneidade 

e suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco 

anos). 

9.6. Quando não corrigir deficiência quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

9.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

9.8. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos 

decorrentes para com a Contratante.  

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

9.10. 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. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. O recebimento dos serviços será pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, 

Sr. Giovane Rodrigo Friedrich Neu, e a fiscalização dos serviços será efetuada pelo Engenheiro Civil Aldo 

Ito Paul CREA/RS 221804, assim como na forma prevista nas Letras ―a‖ e ―b‖ do Inciso II do Artigo 73 da 

Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no Contrato, a 

empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os preços ofertados não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 

9.069, de 29 de junho 1995. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

12.1. A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial será por 

acordo entre as partes, pela comprovação do aumento e/ou redução do valor, conforme as Notas Fiscais 

apresentadas pela contratada, anterior e posterior ao aumento, na forma do artigo 65, inciso II, alínea ―d‖, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.2. Quando a alteração de preços ocorrer em virtude do aumento do combustível, será utilizado 

como base de cálculo o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da hora máquina. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes Contratantes declaram estarem cientes e conformes 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 neste Contrato, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 

Foro da Comarca de Agudo/RS. 

 

 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas 

na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Agudo, 28 de março de 2023. 

 

 

         

                 LUÍS HENRIQUE KITTEL                                         VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS 
                          Prefeito Municipal                                                VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS-ME 

                                Contratante                                                                               Contratada          

           

 

      GIOVANE RODRIGO FRIEDRICH NEU                       FLAVIO RENATO LIMA DE BAIRROS 

  Secretário de Desenv. Rural e Gestão Ambiental                                         Testemunha   

                Responsável pelo Recebimento 

 

 

                         ALDO ITO PAUL                                                      
             Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                                                          
 


