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CONTRATO Nº 56/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 
PROCESSO N° 1088/2022 
MANUTENÇÃO NO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. 
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 

de Setembro, nº 177, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis Krolow, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro Centro,  
portador do CPF nº 959.631.890-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a 

Empresa Oficina do Melão, CNPJ 94.845.211/0001-79, com sede na cidade de Venâncio Aires, 
à RST 287 KM 67, Vila Estancia Nova, representada pelo(a) Sr(a). Fernando Augusto Mees, 
aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes clausulas e condições 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 
Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestar serviços de 
manutenção no motor da motoniveladora CASE 845B, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
A CONTRATADA é responsável pela manutenção no motor da motoniveladora, conforme 
descrito no Anexo I do Edital de P.E.029/2022, no local em que a mesma se encontra, no 

interior do Município, aproximadamente 15km da cidade de Cristal – RS, local este que será 
informado ao contratado no devido momento.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO: 
 
O presente contrato vigorará a contar da assinatura pelas partes, pelo período de 30 (trinta) 

dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que justificado e em comum 
acordo entre as partes. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário da pasta, 
Sr. Adilson Dinael Kruger Voigt, portador do CPF 836.034.170-20. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 
 

A CONTRATADA receberá, pela prestação dos serviços prestados, objeto do presente contrato, 
o valor certo e ajustado de R$ 29.200,00 (Vinte e nove mil e duzentos reais). 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 
 
I – A CONTRATADA deverá efetuar os serviços com profissionais capacitados e peças de boa 

qualidade e entregar a máquina em perfeito funcionamento no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias. 
 

II - O objeto desta licitação será considerado entregue após recebido e conferido pela 
Comissão de Recebimento de Objetos Licitados, nomeada através da Portaria nº 16.951/2021, 
quanto a fiel observância das especificações contidas neste Edital. 

 
III - Após o objeto ser conferido pela Comissão de Recebimento e comprovado que o bem 
atende a todas as exigências do edital, o Município fará a liberação do pagamento à empresa 

vencedora. 
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IV - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo 

do objeto licitado, através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura 
correspondente e com observância do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

V - Não será efetuado qualquer pagamento ao vencedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
I – Advertência; 

 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 
Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV; 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Cristal - RS pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 

 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério 

Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, 
salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 
I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 
II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES: 

 
I - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do 
fornecimento do objeto licitado. Responsabiliza-se também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
II - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes de execução do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 
Contratada. 
 

III - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados prepostos 

ou subordinados. 
 
IV - A Contratada deverá providenciar a imediata substituição do bem se este apresentar 

defeito de fabricação ou outras irregularidades apontadas pela administração deste Município 
dentro do período de vigência da garantia. 
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CLAUSULA NONA – DA GARANTIA: 

 
O bem entregue deverá apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses, devendo a 
Contratada Providenciar a imediata substituição das peças se estas apresentarem defeito de 

fabricação ou outras irregularidades apontadas pela administração deste Município dentro do 
período de vigência da garantia. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
08 – Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

08.02 – AGRICULTURA FAMILIAR 
2074000 – Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas 
339030 – Material de Consumo 

1 – Recurso Livre – Administração Direta Municipal 
 
08.02 – AGRICULTURA FAMILIAR 

2074000 – Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas 
339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
1 – Recurso Livre – Administração Direta Municipal 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

 
As partes elegem o Foro da Comarca de Camaquã – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente contrato por mais privilegiado que outro possa ser. E, por estarem 

certos e ajustados às partes ratificam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Cristal, 16 de agosto de 2022. 
 
 

 
_____________________                                                      ________________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                                 Oficina do Melão  

Prefeito Municipal                                                                    CONTRATADA 
CONTRATANTE                          

 

 
__________________________ 

Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico 
OAB-RS 68.579 
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