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coNTRATO N" 2112023.

t{'
pRocEsso AoMtNtsTRATtvo No 65/2023

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE

MUNICIPIO, OUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO

DE DOM PEDRO DE ALCANTARÁ E A EMPRESA JOSE

VALCI OE SOUZA & CIA. DE ACORDO COM A LEI

MUNICIPAL N' 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÔES

POSTERIORES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE AL TARA-RS , com

sede na Avenida CentÍal, 89, na cidade de Dom Pedro de Alcántara, com inscriÉo no

CNPJ no 01.640.339/OOO'l -'15, neste ato representado pelo PreÍeito Municipal, senhor

Alexândre Model Evaldt.

CONTRATADA] JOSÉ VALCI DE SO & ClA. Ltda , localizada na Estrâda

Geral, Mono do Chapéu, Três Forquilha§y'Rs, inscrita no CNPJ sob o no

12.459.587/0001-80, neste ato representado pelo sócio gerente Sr. José Valci de

Souza, inscrito no CPF sob 728.444.'180'15.

DAS CúSULAS CONTRATUAIS:

CúUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O prêsênte contrato tem por obiêto a contrataÉo de serviços de obra de

engênharia para pavimentaÉo em bloco de concreto intertravado, com a cênlo ê

sessenta metros (160m) de comprimento por oito metros (8m) de larguÍa, a seÍ

executado na Estrada Geral de Morro dos LeÍfas, no município de Dom Pedro de

Alcântarâ/Rs, por empreitada globa , com Íornecimento de todQs os materiais e mão
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de obra, conforme pro.ieto, memorial descritivo, cronograma ê planilha orçamentária

elaboÍados p€lo responsável técnico do Município Jonas Lêffâ Schwanck.

'1.2. A contrataÉo é pelo regime de empreitada global com fornecimento de

materiâl e mão de obra, com o objetivo de realizaçâo de obra de pavimentaÉo dê via

pública em blocos de concreto intertravado.

1.3. O local da pavimentaçâo Íicâ a 6,9km da Sede do Município de Dom

Pedro de Alcântara, na locâlidade de Morro dos Leffa, Estrada Geral, pÍeviamentê

vistoriado pela CONTRATAOA.

1.4. A obra é oriunda do contrato de rêpasse no 916707/202'1 do Ministério do

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (órgáo 22000), através da Caixa EconÔmica

Federal ê deverá sêÍ realizada rigorosamente seguindo as orientaçôes do Poeto'

partê integrante dêsde contrato, conÍorme Memorial Descdtivo, Plantas, Orçamento,

elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suâs respêctivas sequências

executivas e especiÍicações.

CúUSULA SEGUNDA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O preÇo giobal total do presente conÍato é de B!?zLZSoé5, sendo R$

168.574,80 Íeferentes ao material e R$ 56.191,61 referentes à mâo de obra.

2.2. O pagamento será realizâdo em conformidade cronograma físico-

Íinanceiro (por eventos) por transferênciâ bancária, mediante nota Íiscâl assinada e

autorizada pêlo responsável pela conferência do serviço.

2.3. O Município de Dom Pêdro de Alcântara poderá pÍoceder à retenção do

INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor ê do Decreto Municipal no

98t2022.

CúUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

3. O prazo de execuçáo para conclusâo da obra é de 6 (seis) meses a contar

da emissão da ordêm de início, podendo ser prorrogado somente nos termos da lei e

mediante justiÍicativa, em especial com vistas ao disposto no art 57 da Lei no

8.ôô6/1993.
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CúUSULA aUARTA: DA VINCULAçÃO

4. O presente contrato é oriundo do Processo Administrativo no 65/2023 -
Tomada de Preços no 01/2023, nos têrmos da Lei 8.666/1993 e suas alteÍa@s

posteriores.

CúUSULA OUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5. Além das demais obrigaçóes assumidas no presentê Contrato, caberá

também à CONTRATANTE:

I - Eíetuar o pagamento correspondente ao objeto êm conÍormidade com a

Cláusulâ Sexta,

ll - Recusar os serviços executâdos se náo êstiver de acordo com as

especiÍicaçÕês da CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.

CúUSULÂ SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6. Além das demais obrigaçóes assumidas no presênle Contrato, caberá

tambem à CONTRATANTE:

| - Proceder à execução dos serviços dentro do prazo Íixados neslê contÍato

ll - Arcar com encargos trabalhistas, Íiscais, previdenciários, comerciais'

contíbuiÉes fiscais e pârafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais,

administraÉo, lucros, produtos e ferramental, transportê de material, de pessoal,

estâdia, hospedâgem, embalagens, Íretes, tarifas, seguros, descârga, transporle'

tributárias, material, responsâbilidade civil e demais despesas incidentes ou que

venham a incidir sobrê o obieto deste contrato.

lll - Os preços propostos serão considerâdos completos e suÍicientes para a

execuÉo do objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicaÉo de

pâgamento adicional devido a erro ou má intêrpretaçáo de parte da CONTRATADA'

lV - lndenizar terceiros e à Administração os possiveis prejuízos ou danos,

dêconentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com

o artigo 70 da Lei no 8.666/93.

V - Cumprir Íielmente o contrato, em compatibilidad3 com as obrigações

âssumidãs.

Vl - Prestar informações sobre o andamento do serviço contratado'

k k
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Vll - Manter todas as condiçôes de habilitaçáo ê qualiÍicaÉo exigidas na

licitaçáo, durante toda a execuÉo do contrato ê em compatibilidade crm as

obrigações assumidas.

Vlll - Dêverá a CONTRATADA informar qualquer mudançâ dê endereço,

telefone. fax ou outros.

CúUSULA SÉTIMA: DA RECISÃO

7.1 - A inexecução total ou paícial do contíato ensejâ a sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em leiconstituem motivos para rescisão do

contralo:

l- O náo cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicaÉes ou prazos;

ll - O atraso injustificado na execuçâo dos serviços;

lll - O desatendimento das determinãçõês regulares da autoridade designada

para acompanhar e Íiscálizar o sêu cumprimento, assim como as de seus superiores;

lV - Razõês de interesse do serviço público.

7.2 - A rescisão do contrato poderá ocorrer ainda de acordo com o êxposto na

legislaçáo, ou de Íorma unilateral pela administraÉo pública, caso em quê esta deveÍá

fundamêntar os motivos de interesse público e notificar ao contratado com 30 dias de

antecedência.

cúusuLA olrAvA: DA DorAçÃo

8. A despesa do presente contrato @nerá pelos créditos abaixo descÍitos'

pertencentês âo Orçamento Municipal para o Exercício de 2023:

Erqiete: 1.601

Elemento: 4.4.90.51.99

Fontes de Recurso: 15OO (Contrapartida do Município) e 1700 (Repasse do

MAPA)

CúUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem

prejuízo da faculdade de rescisão, aplicaçáo de demais penalidades previstas na

legislâção e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislaÉo

em vigor, a saber:
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

1 '1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de fâto estipulado no

artigo 65 da Lei 8.666/93.

cúUSULA DÉCIMÂ SÊGUNDA: REEQUILíBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO

12.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis que venham

a inviabilizâr ou modificar a execuçâo do @ntrato nos termos iniciãlmente pactuados,

será possível a alteração dos valores, tanto para aumenlar ou diminuir os valores,

visando o restabelecimento do equilíbrio econÔmicr-financeiro, mediante a

@nespondente comprovaÉo da ocorrência e do impâcto gerado.

12.2. O reequilíbrio econômico-Íinanceiro poderá ser indicado pelo

CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA.

cúUsULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

SEGUNDO A LGPD

13. Em observância âos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais - LGPD - Lei 13.70912018, os signâtários autorizam a divulgâÇão de seus

dados pessoais constantes neste instíumento para íns de publicidade e

transparência

3
RS. CEP: 9556&000 -T 3664-0011Av. Centtâ|, n' 89, Do.n Pêdro do Acânt,.a -
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l) Multa de 20% (vinte por cento) do vâlor total do contralo, pela inexecução

total do a.iuste, e em caso de rescisão contrâtual poÍ inadimplência da CONTRATADA;

ll) Multa de 0,57o (cinco décimos por cento) sobre o vâlor total do contÍâto, por

dia que exceder o prazo contratual para prestaçáo do serviço;

lll) Multa de 'loo/o (dez por cento) do valor Íemanescênte do contrato, na

hiÉtese de inexecuÉo parcial ou qualquer outra inegularidade.

9.2. Na eventual aplicaçâo de multa, o seu'quântum" será automaticamente

descontado do valor a sêr pago à CONTRATADA.

cúUsuLA DÉCIMA: DO FISCAL OO CONTRATO

10. Fica designado como representante da AdministÍação, para acompanhar

e fiscalizâr a exêcuÉo do contrato, nos termos da lei o senhor Jonas Leffa Schwanck,

Arquiteto do Município, a quâl atestará a acêitâbilidade dos serviços prestados.

&

V



Prefelturq lúunlclpol
tlom Pedro de Akôntgro
RIo Grcnde do Jul - Brcril

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ELEIçÃo Do FORO

14. As partes aqui contratadâs elegem o foro da mmârcâ dê Tones-RS, em

delrimento a qualquer outro, por mais especial que seja, para dirimir qualquer dúvida

oriunda do presente instrumento.

E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento

em quatro vias de igual teor e forma, @niuntamente com os responsáveis técnicos,

na presença dê duâs testemunhas para que surta seus legâis ê jurídicos efeitos.

Dom Pedro de Alcântara, 10 de março de 2023.

l4v-A -"4 41,<zr.
ÁLEJfiNDRE MODEL EVALDT

Prefeito Municipal
Representânte do Conlratante
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Z2 ?,-'/o/Ç,4r.-ç-
JOSE VALCI OE SOUZA

Reprêsentante do Contratado

JONAS NCK JOSE INEU C ÉA SANTOS
Fiscâl do C sável JUNI

Técnico Cont te Responsável Técnico do Contratado

TESTEMUNHAS
1 - ......................

CPF CPF

Este crntrato se encontra examinado e aprovado por esta Assêssoria Jurídicâ

e*10 ro9 nozs
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