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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 45/2019 
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 73/2019 

 
O Município de Mostardas, pessoa jurídica de direito público interno, sito à rua Bento Gonçalves, n° 1020 nesta cidade, 

criado pela Lei Estadual nº 4691, CNPJ nº 88.000.922/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal MOISÉS 
BATISTA PEDONE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, CPF nº 938.002.070-87 e CI nº 7073723582, com os poderes que lhe são 
conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado à empresa JOSÉ MIGUEL DA 
SILVA COLARES - ME, CNPJ nº 17.945.984/0001-86, com sede na Vila Localidade de Nova Escócia, n° 1980,  Nova Escócia, 
96270-000, Mostardas/RS, representada neste ato pelo Sr. José Miguel da Silva Colares, brasileiro, solteiro, proprietário, portador 
de CPF nº 600.842.780-72 e CI nº 1041822624, residente e domiciliado no endereço supracitado, doravante denominada 
CONTRATADA, pactuam com o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Processo Licitatório nº 
131/2019, Protocolo Interno n° 98/2019 Dispensa por Justificativa n° 73/2019, o qual rege-se pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente contrato corporifica-se em CONSERTO DE MURO DO CENTRO COMUNITÁRIO, conforme 
descrições abaixo: 
  
Lote Item Quant Un Descrição Detalhes V. Unitário V. Total 

1 1 1,00 Un CONSERTO DE 
MURO 

 NO CENTRO 
COMUNITÁRIO 

3.628,22 3.628,22 

TOTAL 3.628,22 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E VIGÊNCIA 

São obrigações da CONTRATADA sem que a elas se limitem: 
a) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por sua culpa ou dolo, 

isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações que possam surgir daí decorrente; 
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a 

atender, prontamente; 
c) Arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive tributos municipais, estaduais e federais; 
e) A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente nas esferas cível penal e trabalhista por todos e quaisquer danos 

causados ao CONTRATANTE ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços, ora contratados 
inclusive acidentes, morte, perda, destruições parciais ou totais, a pessoas ou coisas por ato de seus prepostos ou empregados 
utilizados na execução, ficando o CONTRATANTE exonerado de toda e qualquer responsabilidade neste sentido. 

f) A vigência do objeto será a partir da assinatura deste contrato até 31 de dezembro de 2019, ou até o termino da 
quantidade contratado, o que ocorrer primeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

a) O prazo de execução do objeto será conforme cronograma físico financeiro, contada da data da assinatura do contrato, 
iniciada a contagem a partir da data de emissão da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia. 

b) O local da execução será: Centro Comunitário Dr. Valmor de Souza Machado, em Mostardas, devendo ser 
concluída em 45 (quarenta e cinco) dias. 
                         d) O licitante vencedor será responsável por todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços. 

c) Os funcionários da empresa vencedora deverão estar devidamente uniformizados e utilizando todos os equipamentos 
de proteção individual, conforme norma regulamentadora 06, da Lei nº 6.514/77, do Ministério do Trabalho, pertinentes à função 
desempenhada; 

d) Serão de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora quaisquer encargos incidentes sobre o quadro funcional 
que prestará os serviços, sejam tributários, previdenciários, sociais, trabalhistas, de seguro ou outra natureza, que sejam ou 
venham a ser exigidos por Lei, bem como eventuais danos ou prejuízos que os profissionais vierem a dar causa. 

f) A fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo do SETOR DE ENGENHARIA que será responsável pela 
emissão de laudo de vistoria, expressando a quantidade, em metros quadrados, já executados e vistoriados, para fins de 
recebimento.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Cumprir fielmente este Contrato; 
b) Permitir o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA a fim de que possam executar suas tarefas, na forma 

estabelecida pela SMS. 
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c) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA e pertinente ao 
objeto do presente pacto; 

d) Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através da SMS. 
 

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
a) Pela execução do serviço a CONTRATADA perceberá o valor total de R$ 3.628,22 (tres mil seiscentos e vinte e oito 

reais e vinte e dois centavos) parceladamente, conforme a execução dos serviços, ficando condicionada à apresentação da Nota 
Fiscal (ou equivalente); e a engenharia será responsável pela emissão de Laudo de Vistoria, expressando a quantidade, em metros 
quadrados, já executados e vistoriados, para fins de recebimento dos serviços executados. 

b) Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, até a 
data de efetivação do pagamento; 

c) O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas pelo(a) contratado(a) no 
que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
                d) É condição para o pagamento da nota Fiscal/Fatura, o fornecimento dos originais ou cópias autenticadas dos 

documentos relacionados abaixo, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 52.215/2014, os quais deverão ficar arquivados junto ao 

contratante. 

e) A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE Banco, Agência e Conta Corrente para depósito online, sendo 
esta a única forma de pagamento a ser efetuada. 
  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta das rubricas: 
(4697) 3.3.90.39.16.00.00 – Manutenção e Cons. De Bens Imóveis 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
O Município através da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento reserva-se o direito de efetuar fiscalização 

sempre que entender necessário sobre os serviços contratados com a Empresa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REPRESENTANTE DO CONTRATO 

A fiscalização do fornecimento será feita pela administração municipal. A fiscalização dos contratos ficará a cargo dos 

servidores nomeados pela Portaria nº 789. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor poderá sofrer as seguintes 

penalidades: 

a) Caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 
b) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;  

c) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;  

d) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato pelo IGPM; 

e) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) 

ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;  

f) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 

anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pelo IGPM; 

g) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, 

h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993 

 
Conforme art. 40, XIV, alínea “c”, da Lei 8.666/93, o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento, será aplicação dos juros legais, e variação 

do IGPM. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  – CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8666/93, legislação e demais princípios jurídicos aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato. 

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, que após, 
lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

                                                                                    
                                                                                      

                                          Mostardas, 11 de fevereiro de 2019  
 
 
 
 
 

 
MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

                                                                      
 
 
 
                
 

JOSÉ MIGUEL DA SILVA COLARES - ME 
José Miguel da Silva Colares 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
1. __________________________ 
CPF: 467.369.130-04 
 
2. __________________________                            
CPF:914.260.220-34                                                                                     
 

Aprovado: 


