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CONTRATO Nº 101/2022

O Município de Rio do Oeste/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Paulo

Sardagna,  nº  797  –  Bairro  Bela  Vista,  inscrito  no  CNPJ  °  83.102.715/0001-82,  neste  ato

representado pelo Prefeito, Sr. Diogo Ferrari, doravante denominado CONTRATANTE e de outro

lado  TERRAPLENAGEM  SIDNEI  GONÇALVES  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,

estabelecido a Rua Sete de Setembro, s/n, biarro Centro na cidade de Taió/SC, CEP: 89.190-000,

inscrito no CNPJ sob. nº 44.836.581/0001-71, representado neste ato pelo seu representante legal,

SIDNEI GONCALVES, inscrito no CPF nº 008.307.569-06, ajustam e contratam a celebração do

presente Contrato, referente ao Processo nº 039/2019 – Inexigibilidade nº 006/2019.

1. DO OBJETO

1.1  O presente instrumento tem como objeto o Credenciamento para contratação dos serviços de

Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica (Poclain) e Mini Escavadeira Hidráulica, aprovados pelo

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR do Município de Rio do Oeste, conforme

especificações do anexo I do Edital.

ITEM DESCRIÇÃO UN. R$ UN.

2 Serviços de Escavadeira Hidráulica (Poclain) HORA R$ 100,00

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A prestação dos serviços ocorrerá da seguinte forma:

2.1.1 O CREDENCIADO, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados,

sendo  ainda  responsável  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais,  inclusive  contra  terceiros,

ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.

2.1.2 O CREDENCIADO durante a vigência do presente contrato de Credenciamento, obriga-se a

manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital.

2.1.3.  Os serviços serão agendados através de comunicação escrita da Secretaria  responsável que

descreverá os quantitativos e os locais para a execução dos serviços.
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2.1.3.1 Os serviços serão agendados para serem executados em qualquer horário e dia da semana.

2.1.4  É expressamente vedado ao CREDENCIADO a cobrança (e/ou recebimento), de qualquer

adicional, taxa e/ou complementação não prevista(s) neste contrato, sob pena de rescisão unilateral

do presente instrumento, sem prejuízo de outras sanções administrativas ou judiciais.

2.1.5 Os Credenciados deverão arcar exclusivamente com todos os encargos fiscais, previdenciários

e trabalhistas e serão responsáveis pelos equipamentos utilizados nos procedimentos.

2.1.6 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços

pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em casos de má prestação, verificada

em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.1.7 Os serviços serão prestados no decorrer do ano de 2022, encerrando-se no dia 31 de dezembro

de 2022, podendo ser prorrogado no interesse comum das partes, por períodos iguais ou sucessivos

limitados ao máximo de 60 (sessenta) meses, respeitadas as determinações do artigo 57 da Lei n nº

8.666/93 e suas alterações.

3. DO PAGAMENTO

3.1 O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão do documento

fiscal, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do

Município, acompanhado dos documentos discriminados a seguir:

3.1.1  Apresentação  de  relação  dos  procedimentos  executados,  com  autorização  da  Secretaria

Responsável.

3.1.2  Nota  fiscal  dos  serviços  realizados  ao  produtor  Rural,  e  ainda  os  documentos  conforme

abaixo:

a. Apresentar a cópia da nota fiscal referente ao valor remanescente de acordo com o praticado no

mercado em nome do proprietário / produtor rural.
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3.1.3 O pagamento será efetuado por depósito em conta-corrente em nome do credenciado indicado

no documento fiscal.

3.1.4 Quaisquer pagamentos não isentarão o credenciado das responsabilidades contratuais.

3.2 O CONTRATADO deverá efetuar por sua conta o pagamento das despesas sociais, civis, fiscais,

tributárias e trabalhistas decorrentes da execução do contrato e demais despesas diretas e indiretas,

necessárias  à  execução  total  dos  serviços,  devendo  comprovar  tais  pagamentos  ao  Município

sempre que lhe for solicitado.

4. DO PREÇO

4.1 Pelo serviço prestado a CONTRATADA receberá os valores de referência contidos na tabela do

Anexo I do edital.

5.1 As despesas decorrentes do presente certame, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

de 2022:

04.401.2039.33903919.01000001
Patrulha  mecanizada  –  secretaria  da  agricultura  e  meio

ambiente.

6. DA VIGÊNCIA

6.1 O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura com vigência até o dia 31 de dezembro

de 2022, podendo ser prorrogado no interesse comum das partes, por períodos iguais ou sucessivos

limitados ao máximo de 60 (sessenta) meses, respeitadas as determinações do artigo 57 da Lei n nº

8.666/93 e suas alterações.

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido a critério do Contratante, sem que o

credenciado caiba qualquer indenização ou reclamação.
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7.2  A inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  com  as  consequências

contratuais com as consequências contratuais e as previstas da Lei 8.666/93.

7.3 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido se, por algum motivo, o credenciado deixar

de possuir as condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento.

7.4 A rescisão deste Termo de Credenciamento poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da

Lei nº 8.666/93.

8. DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO

8.1  O Credenciado poderá solicitar  sua exclusão do rol  de  credenciados,  notificando de forma

fundamentada  via  requerimento  a  Secretaria  de  Administração  e  Finanças,  por  intermédio  da

Comissão Municipal de Licitação, com precedência mínima de 30 (trinta) dias.

9. DAS SANÇÕES

9.1. Sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, o

credenciado habilitado ficará sujeito as seguintes penalidades:

9.1.1  Advertência, quando forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis sem

prejuízo para a Administração Municipal, para as quais não tenha concorrido diretamente.

9.1.2 Advertência cumulada com reposição de prejuízos, quando forem constatadas irregularidades

de menor gravidade para a Administração Municipal, para as quais o credenciado tenha concorrido

diretamente;

9.1.3  Descredenciamento  quando  reiteradamente  descumprir  alguma  cláusula  do  Edital  com

prejuízo para a Administração Municipal e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando o

credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas através de falta grave dolosa ou revestida de

má-fé  ou  quando  constatada  a  inveracidade  de  qualquer  das  informações  ou  dos  documentos

apresentados pelo credenciado.

9.1.4 Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor dos serviços que se propôs a prestar,

quando devidamente convocado, deixar de assinar o contrato.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 São obrigações do CONTRATADO:

10.1.1  manter  as  condições  de  Habilitação,  prestar  as  informações  solicitadas  pela  contratante,

dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste

contrato.

10.1.2  Realizar  os  procedimentos  mediante  a  apresentação  do  formulário  de  encaminhamento,

emitido e autorizado pela Secretaria Responsável.

10.1.3  O  contratado  responderá  por  todos  os  serviços  prestados  encaminhado  pela  Secretaria

Responsável, isentando integralmente o município de todo e qualquer ato falho em que o paciente

sentir-se lesado, conforme artigo 70 da Lei 8.666/93.

10.2 São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1  Fiscalizar e Controlar o andamento dos serviços prestados pelo Contratado, comunicando

qualquer tipo de irregularidade encontrada.

10.2.2 Realizar os pagamentos conforme estabelecido na cláusula terceira do presente instrumento.

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1 A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição indispensável

para  sua  eficácia,  caberá  a  Prefeitura  Municipal,  sendo  realizado  de  conformidade  com o  que

disciplina o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1  Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a Lei n° 8.666/93, dos princípios

gerais do direito e demais legislações aplicáveis.

13. DA VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
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13.1 O presente Contrato vincula-se ao que dispõe o Processo Licitatório n° 039/2019 – Edital de

Credenciamento nº 001/2019 – Inexigibilidade nº 006/2019, Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

14. DAS ALTERAÇÕES

14.1  As alterações do contrato serão regidas conforme as determinações do artigo 65 da Lei nº

8.666/93.

15. DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca de Rio do Oeste/SC, com renúncia de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato.

E, por assim estarem as partes, justas e acordes, assinam o presente instrumento lavrado em três vias

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Rio do Oeste (SC), 23 de setembro de 2022.

DIOGO FERRARI
Prefeito

TERRAPLENAGEM SIDNEI GONÇALVES
LTDA

CNPJ nº 44.836.581/0001-71
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