
CONTRATO ADMtNTSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS N'64/2018

Pelo presente instnnnento contralual regido pela Lei Federal n" 8,666/93 de 2l/06/93 e

alterações posteriores, o muniçípio de Coxilha, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Juridica

de Direito Público, com sede administrativa à Avenida Fioravante Franciosi, 68, Cenho, nesta

cidade, inscrita no CNI'J sob o n" 92.411 .93310001-90, representado neste ato pelo Prctêito

Municipal Sr. ILDO JOSÉ ORTH, brasileiro, casado, portador do CPF n' 204.006.830-91,

residente e domiciliado neste Município, e a empresa PFG POÇOS ARTESIANOS LTDÁe

CNPJ: 13.250.019/0001-38 neste ato representado pela representante legal Sr.(a) VANEILA

PARIZOTTO, brasileira, poÍadora do CPF n' 008.082.519-29, e RG: 3.958.472, residente e

domiciliada em Tapejara,RS, resolvem celebrar o pÍesente contmto, mediarrte as cláusulas e

condiçôes a seguir eslabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1 Contratação de Empresa Especializada para Perfuração de Poço Tubular com

Prolündidade de 180m, e Vazão Mínima de 2om3lhora com Fomecimento de Mateúal e Mão

de Obr4 confonne especiÍicações ânexas.

1.2 O serviços será prestado junto ao Poço Artesiano na sede do município, localizado no

final da Rua Balduino Pedroso - 345.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA DocUMENTAÇÁo

2,1 Integram este Contrato, como seus anexos necessádos, o Processo de Dispensa de

Licjtação no 04/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA DoS PAGAMENToS

3.1 O pagamento será efetuado até o 15" quinto dia útil após a execução da obm./serviços e

recebimento do mesmo pelo muicipio.

3.2 
^ 

eventual tolerância em qualquer atraso ou demorâ no pagamento do serviço ou denais

encargos de responsabilidade do murnicipio, cm hipótese alguma poderá ser considerada como

modiÍicaçâo das condições do contrato- que permaneceúo em vigor para todos os efêitos.
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CLÁUSULA QUARTA _ DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1 A contratação terá vigência por um período de 30 (trinta) dias, contados a partir da

assinâfura.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇ0 GLoBAL E DOTAÇÀ0 ORÇAMENTÁRIA

5.1 O valor totâl do serviço é de R$ 29.580,00 (vinte e nove mil quiúentos e oitenla reais).

5.2 As despesas decorentes dos serviços contatados coüerão a conta das seguintes dotações

orçamentárias:

- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos c Habitação

- Código: 9925

- Dotação Orçamentária: I l.0l .17.512.0060.1068

- Elemento da Despesa: 4-4.90.51-91 .00.00

- Recurso:01

CLÁUSULA sExTA - DAs oBR]GAÇÓES DAs PARTES

6.1 ldciar a preslação dos sewiços imediatamente após a assinatura do contmto;

6.2 Acolhcr as solicitações da CONTRAI'ANTE sujeitando-se ao acompanhamento e

fiscalização sobre a prestação dos serviços, inclusive presta[do os esclarecimefltos e

âtendendo às reclamações fomuladas;

6.3 A CON'IRATANTE efetuará o pagamento pela prestação do serviço objeto do presente

contrato de acordo com o estabelecido no teano de conhato

6.4 Modificar o contrato unilateralmente para melhor adcquá-lo às finalidades do inieresse

público, de acordo com o regimejurídico dos contraÍos administrativos, instituidos pela Lei no

8.666/93, rospeitando os direitos da CONTRATADA.

6.5 Fiscalizar o cump mento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quânlo à
continuidade da prestação dos serviços. que, ressalvados os casos foÍtuitos e de força maior,

justificados e aceitos pela CON IRATANTE, não devem ser interrompidos;

6.6 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em espccial, sobre

âplicação de sançôes, alterações e ou repactuaçôes;

6.7 Aplicar multas e demais penalidades e ou rescindir o Contato, quando for o caso.

6.8 Notificar a CONTRTô\TADA, fixandoJhe prazo para corrigir lalhas ou inegularidades na

prestação do serviço;

^\. 
l:iot.lanrcl rancn\i. ó8. auItÍo. Co\;lha RS Cll,99 l.1i 000

lun.r5-l rl79l:10 Sir.r .enhl :



6.9 Efetuar

contratual.
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o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto no instmmento

promover a extinção antecipada do TerNo

78 e 79 da Lei ledcral 8.666/93. com suas

CLÁUSULA SÉTTMÂ _ DÀS PROIBIÇÔES

7.1 Fica proibido ao CONTRATADO:

7,1.1 Caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia

e expressa autorização da CONTMTANTE;

7.1.2 Opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre os serviços.

CLÁUSULA OITAVÀ _DA ALTERÁÇÃO CONTRÁTUAL

8.1 O presente Termo poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, devidamente justificado,

conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, passando a integraÍ obrigatoriaÍnente Processo de Dispensa

de Licitação n'04/2018, não podendo ser analisado isoladamente.

CLÁUSULA NONA, DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contiato facultará à paíe

prejudicada a sua rcscisão, independentemente de prévia interpelação j udicial ou extrajudicial.

respondendo as partes pela indenização por perdas e danos, ou, a critério das partes, pela

multa compensató a de l0oz (dez por cento), sobre o valor global do contrato, ressalvadas as

hipóteses de caso t'b uito ou de forçâ maior, devidamente caracteriz€dos.

9.2 As multas previstas neste Contrato poderão ser pagas espontâreamente, compensadás com

os pagamentos devidos ao contratado. ou, ainda, cobradas executivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA RESCISÃO

l0.l As partes, a qualqucr tempo, poderâo

ColÍratual, nas lbn'nas previstas nos Arligos

alteraçôes.

10.2 Em caso de extinçào antecipada destc Termo, o muricípio e a empresa obrigam-sc a

coÍrunicar-se por escrito conr antecedência prévia minima de 30 Ú nta) dias, sob pena da

aplicação de multas.
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1l,l A Íiscalização das condições previstas neste termo serlí eletuada p€lâ Secretariâ

Municipal de Serviços Urbanos e Habitaçào.

cLÁUsULA DÉCIMA sEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES (;ERATS

12.1 O município e a empresa admitiúo alteraçôes de especiÍicações a

sufi cientemente justificados e fundâmentados com a necessária antecedência.

12.2 Os casos omissos que poderão advir durante a vigência deste Termo serão

Iuz da Lei 8.666/93 e alterâções, bem como demais especificaçôes legais não

interpretadas sempre de modo a garantir os direitos das paÍes.

seu critério,

resolvidos a

previstas, e

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Passo Fundo, para dirimir eventuais dúvidas

decone[tes do presente contato.

13.2 E, por estarcm assim acordadas. celebÉm o presente contrato em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, na presença de duas testemunhas instrum€ntais.

Coxilha./RS, em l6 dejulho de 2018.
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