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CONTRATO Nº 034/2019 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
na Rua Sagrada Família, 533, cidade de Monte Belo do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro 
de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 91.987.669/0001-74, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ, inscrito no CPF sob o nº 440.786.760-49, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS PEÇAS LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 93.395.960/0001-89, com sede 
à Rua do Parque, nº 67,  São Geraldo, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.230-200, neste ato Representada 
pelo sócio administrador JOSÉ ANÍSIO BONALUME, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, 
comerciante, portador de Cédula de Identidade RG nº 1008319434, inscrito no CPF sob o nº 316.510.970-
20,, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
O Presente CONTRATO tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado 
descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, pelos termos da 
proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. Tendo por fulcro a Licitação: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 21/2018. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE E DO OBJETO 
 

O presente contrato objetiva a Contratação de empresas especializadas para prestação de 

eventuais serviços para manutenção de veículos leves/utilitários/caminhões/máquinas da frota 

do Município de Monte Belo do Sul – RS– Conforme Termo de Referência (Anexo I) – segundo tabela 

abaixo: 

 

Item: Descrição: Un 
Valor 

Unitário: 
Qtd. Valor Total 

15 
Serviço de mão de obra mecânica para máquinas pesadas: 
motoniveladora Volvo Champion 710B 

H R$ 85,00 30 R$ 2.550,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), 
conforme descrito no item anterior. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

a) As horas de prestação de serviço serão solicitadas em partes, conforme necessidade do Município 
e o serviço deverá ser executado nos locais designados conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital do 
Pregão Presencial 21/2018, sendo designados os servidores o Sr. Sidnei Somenzi como fiscal dos veículos de 
máquinas lotados na Secretaria de Obras e Viação, o Sr. Olavo Moreira Consi como fiscal dos veículos de 
máquinas lotados na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a Sra. Marinez Berselli Zanchet como fiscal 
dos veículos lotados na Secretaria de Educação e Desporto, a Sra. Ana Maria Somensi Bruschi como fiscal dos 
veículos lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social e o Sr. Eder Angelo Zaffari como fiscal dos veículos 
da Secretaria da Administração/Fazenda e Gabinete do Prefeito, que verificarão a quantidade/qualidade 
/adequação/especificação do objeto conforme seu descritivo, observado o disposto no inciso I do art. 73 da 
Lei nº. 8.666/93; 
  
b) O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após cada serviço executado descrito no objeto, 
mediante a apresentação de documento fiscal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2019.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
1 – Dos Direitos: 
 
Constituirá direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, seguindo 
fielmente os termos do Edital; e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
 
2 – Das obrigações: 
 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
 
a) efetuar o pagamento dos valores ajustados segundo forma estabelecida neste; 
 
b) propiciar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato. 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) executar o objeto na quantidade solicitada pelo município; 
 
b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
 
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, 
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trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Regularidade 
com INSS e FGTS; 
 
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente contrato. 
e) Fornecer garantia pela execução do serviço de no mínimo três meses, conforme Código de Defesa do 
Consumidor. 
  
CLÁUSULA SEXTA: DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS. 
 
A CONTRATADA, sujeita-se às seguintes penalidades: 
 
a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais a CONTRATADA 
tenha concorrido. 
 
b) sem prejuízos das outras cominações, multas sob o total atualizado do Contrato: 
 
* de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto contratado e não 
entregue. 
 
* de 10% (dez por cento) nos casos de inexecução total ou parcial dos fornecimentos, inexecução imperfeita 
ou em desacordo com as especificações, mora ou negligência dos serviços previstos no objeto deste contrato. 
 
c) suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta. 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de faltas graves. 
 
Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei. As penalidades acima poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do CONTRATANTE, admitida sua reiteração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E SEUS EFEITOS. 
 

a) O presente contrato poderá ser rescindido: 
b) a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I, à XII do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 
c) b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de Licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração. 
d) c) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
e) A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos, perdas e danos que a este vier 

a causar, em decorrência da rescisão deste contrato por inadimplente de suas obrigações. 
f) Uma vez rescindido o presente Contrato, e desde que ressarcido de todos os prejuízos, o 

CONTRATANTE poderá efetuar à CONTRATADA o pagamento dos serviços prestados corretamente. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta Licitação correm por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
01 – Secretaria Municipal de Obras e Viação 
26.782.1002.2090 – Manutenção Parque de Máquinas – 1 – Recurso Livre 
3.3.3.9.0.39.17.000000 – Manutenção e Conservação de Máquinas – Cód. 519 
 
CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 
 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão Administrativa, previstos no 
Art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 
O Foro competente para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente instrumento contratual é o da 
Comarca de Bento Gonçalves/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Estando 
assim certos e ajustados, firmam o presente instrumento particular exarado em duas vias de igual teor e 
forma, assinados pelas partes contratantes com o visto da Procuradoria Jurídica do Município, para que seja 
bom, firme, valioso e surta seus efeitos legais. 
 

Monte Belo do Sul, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. 
 
 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito Municipal 

 
 

JOSÉ ANÍSIO BONALUME 

Mercante Diesel Equipamentos Peças Ltda EPP 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 Eder Angelo Zaffari 
CPF: 826.826.660-00 
                                                                    
Bruna Pasquali 
CPF: 029.504.820-40 
 
 
 

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 
OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico 

 


