
CONTRATO ADMINISTRATIVO 068/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
 

Termo de contrato que celebram o munícipio de Novo Xingu e a 

empresa Henrique Zanella e Cia LTDA, cujo o objeto é a 

prestação de serviço de máquinas rodoviárias para a 

recuperação de estradas rurais. 

 
 

Que entre si, celebram o município de Novo Xingu – RS, pessoa 
jurídica de direito Público, inscrita no CNPJ nº 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida 
Emílio Knaak, 1160, nesta cidade de Novo Xingu – RS, neste ato representado pelo prefeito 
JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 326.662.330 – 49, 
domiciliado na Avenida Emílio Knaak, em Novo Xingu-RS. De outro lado a empresa 
HENRIQUE ZANELLA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ 
nº04.963.933/0001-35, estabelecida na Avenida AmandioAraujo, 1193, município de 
Constantina – RS, neste ato representado pelo sócio proprietário HENRIQUE ZANELLA, 
brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 022.275.450-89, RG nº 3087172031, 
residente na Avenida Amandio Araújo, 1193, apt 201, Bairro Centro na cidade de Constantina 
– RS. Tendo em vista a Dispensa de Licitação nº 003/2017. 
 
 

CLÁUSULA PRINEIRA – DO OBJETO 
 

Art. 1º - O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviço de maquinas rodoviárias para a recuperação de estradas rurais. 

 
Paragrafo Primeiro – A CONTRATADA disponibilizará 

serviços com máquinas nas seguintes proporções:  
 
I – Retroescavadeira Hidráulica, 290 horas; 
II – Caminhões caçamba, 870 horas; 
III – Retroescavadeira, 40 horas; 
IV – Rolo compactador 1,5 meses. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA –DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Art. 1º -Os serviços serão executados de acordo com as necessidades, 

solicitações e orientaçõesexpedidas pela CONTRATANTE. 



 
 

CLÁUSILA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMETO 
 

Art. 1º -  O valor total deste contrato é de R$ 200.400,00 
(duzentos mil e quatrocentos reais). 

Paragrafo Primeiro - pela prestação de serviços, objeto deste 
contrato, a CONTRATANTEpagará à CONTRATADA os valores abaixo especificados: 
 

ESPECIFICAÇÃO UN. MED. QTDE R$ UNI. R$ TOTAL 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HORAS 290 R$230,00 R$ 66.700,00 

CAMINHÕES CAÇAMBA HORAS 870 R$130,00 R$113.100,00 

RETROESCAVADEIRA HORAS 40 R$140,00 R$ 5.600,00 

ROLO COMPACTADOR MÊS 1,5 R$10.000,00 R$ 15.000,00 

   
TOTAL R$ 200.400,00 

 
Parágrafo Segundo –O pagamento dar-se-á até o dia 10(dez) 

do mês subsequente a prestação de serviço, mediante a apresentação da nota fiscal de Fatura. 
Parágrafo Terceiro – O contratado deverá obrigatoriamente 

fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em local de fácil visualização, a identificação do presente 
Processo de Dispensa de Licitação, a fim de acelerar o trâmite de liberação do documento 
fiscal para pagamento. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
Art. 1º - A vigência do presente contrato iniciar-se-á a contar da 

data da assinatura até o dia 08 de dezembro de 2017, sendo vedada a prorrogação contratual, 
de acordo com o inciso IV, Art. 24 da Lei 8666/93. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Art. 1º - As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
da seguinte dotação orçamentária:  

 
09      –            Secretaria de Obras Públicas 
01      –            Diretoria de Serviços Publico 
2.050      –       ManutençãoGeral da Diretoria 
09.01.2.050.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 



 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Art. 1º - Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA: 
I - Prestar os serviços com elevada qualidade e eficácia; 
II - Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações 

necessárias à execução do contrato; 
III - Reparar corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução ou de matérias empregados; 

IV - Fornecer todos os bens e recursos humanos necessários à 
execução do contrato, em conformidade com as normas técnicas e legais pertinentes; 

V - Cumprir a legislação federal, estadual e municipal, e se 
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, 
culposas ou dolosas, que praticar; 

VI - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, 
emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por 
cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos 
funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 
convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

VII - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, 
das normas do Ministério do Trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos de 
proteção individual (EPI). 

VIII - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 
apurados mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Art. 1º -A CONTRATANTE deverá: 
I - Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos 

serviços executados; 
II - Determinar as providências necessárias quando os serviços 

não estiverem sendo realizados na forma estipulada no presente contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso 

III - Designar servidor pertencente ao quadro da 
CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços objeto desse contrato. 



IV -  Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos 
os elementos e informações que fizerem necessárias à execução do contrato. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 

Art. 1º - Pela inexecução total ou parcial do contrato o 
CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
penalidades: 

I - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de 
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

II - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 
05 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 
0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

III - 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; 

IV - 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; 

V - Causar prejuízo material diretamente resultante da 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 10% sobre o valor 
atualizado do contrato. 

§1º - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, 
quando for o caso. 

§ 2º - 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 NONA – DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DAS CONDIÇÕES 
A SEREM UTILIZADOS 

 
Art. 1º - Todos os maquinários, materiais e equipamentos, 

conforme objeto deste contrato, a serem utilizados na prestação de serviço, bem como, 
manutenção, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL 
 

Art 1º -Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito 
àindenização 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 
acomprovar 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 - O desatendimento das determinações regulares da 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

VII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

VIII - A decretação de falência; 
IX - A dissolução da sociedade; 
X - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
XI - 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; 

XII - 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; 

XIII - A não liberação, por parte da Administração, de área, 
local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais. 

XIV - 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 e XVII, 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. 

§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 DÉCIMA – CESSÃO 
 
Art. 1º -O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, no todo ou em parte. 
Parágrafo Único: Constituirá encargo exclusivo 

daCONTRATADA o pagamento de tributos, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de 
seu objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A gestão do presente Contrato ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e a execução do mesmo será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. 
Nério Roso.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 

Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica 
eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 
especializado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento, em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Novo Xingu/RS, 17 de agosto de 2017 

 
 

 
 

JAIME EDSSON MARTINI                             HENRIQUE ZANELLA E CIA LTDA 
        CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 1____________________________ 2____________________________ 
            CPF:                                                   CPF: 


