
 

 

CONTRATO 088/2016 

DISPENSA 60/2016 

CONTRATO DE SERVIÇOS E PEÇAS MAQUINAS RODOVIARIAS 

 

    O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO – RS, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 87.613.097/0001-96, com sede 

Administrativa na Rua Osvaldo de Souza, 124, na cidade de São Martinho/RS, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal de São Martinho, Senhora ARACI ZELIA KOLLING 

IRBER, brasileira, casada, Agente Política(o), residente e domiciliado, com endereço na Av. 

Getulio Vargas, 517, nesta cidade de São Martinho/RS, portador do CPF n° 381.044.900-87 e 

Carteira de Identidade nº4025856042 SSP/RS, denominada CONTRATANTE, e, de outro lado 

a Empresa: TIERLING LOCAÇÕES E MANUT. MAQ. ROD. EIRELI, CNPJ: 

21.470.845/0001-10, com endereço na RUA OLAVO BILAC 157, na cidade de Santa Rosa – 

RS, por intermédio do representante legal de ora em diante denominado CONTRATADO, 

firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 

  DO OBJETO – Serviços de Reforma parcial da retro JCB –

SEC DE OBRAS, São Martinho. 

 CLAUSULA PRIMEIRA - A contratada foi vencedora da 

Dispensa de Licitação 60/2016, totalizando o valor de R$ 6.590,00(seis mil quinhentos e 

noventa reais).  

 CLAUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado em até 

30 dias da entrega dos serviços, com emissão de notas fiscais, com recebimentos atestados pela 

secretaria responsável, segundo as quantidades entregues e com procedimento na forma de 

empenho e liquidação junto à Tesouraria do Município ou Remessa Bancária, obedecidos os 

mesmos procedimentos administrativos, correndo as despesas consignadas no orçamento 

vigente. 

 

 CLAUSULA TERCEIRA - Sobre os preços apresentados na 

proposta financeira da Contratada, que são unitário e total, conforme MAPA DE APURAÇÃO 

DE RESULTADOS, em anexo, podendo ser reajustado a fim de manter o equilíbrio financeiro 

do mesmo, quando os fatos assim o determinarem. 

 

     CLÁUSULA QUARTA – O contratante se compromete a 

fornecer ao Contratado subsídios, objetivando a realização do referido contrato. 

 

    CLÁUSULA QUINTA: Para cobertura das despesas 

decorrentes do presente contrato, serão utilizados recursos do Orçamento vigente com a 

seguinte Classificação Funcional Programática:  

 

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 

2,021 –Manutenção, Resstruturação e Conservação de Estradas 

33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 

33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

                              CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE poderá dar por 

rescindido o presente Contrato, administrativamente, independente de interpelação judicial nos 

seguintes casos: 

a) Razões de relevante interesse público a juízo do CONTRATANTE e legalmente 

justificado. 

Visto Assessoria Jurídica 

Em ______/______/_____. 

Dr. Vanderlei Steiger 

OAB 53475 

       



 

 

b) Concordata, falência ou insolvência do CONTRATADO na forma da Lei. 

c) O não cumprimento de cláusulas contratuais.  

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - A EMPRESA estará sujeita ás 

seguintes penalidades: 

 a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 

durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 07 

(sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

 c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

 e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 

contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato; 

 f) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, 

quando for o caso; 

 g) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

  

 CLAUSULA OITAVA - Em caso de descumprimento por parte 

da Contratada, quanto solicitado pelo Contratante para fornecimento dos materiais licitados, esta 

arcará com a diferença de preços que possam ocorrer sobre os mesmos. 

 

 CLAUSULA NONA - Havendo rescisão, a mesma se procederá 

de conformidade com o artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 CLAUSULA DÉCIMA - A Contratada se obriga a manter 

durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No caso de execução do 

presente Contrato, serão aplicadas as leis pertinentes. 

 

               CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir dúvidas 

oriundas do presente Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto - RS, 

com desistência de todos os demais, por mais privilegiados que sejam. 

 



 

 

 E, por estarem justos e avençados, assinam o presente contrato, 

juntamente com duas testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma, para que produza seus 

efeitos legais. 

                

 

  São Martinho – RS, 12 de setembro de 2016. 

 

 

_____________________________         _____________________________ 

          Araci Z. K. Irber                     TIERLING LOC. E MANUT. MAQ. ROD. 

        Prefeita Municipal          
              

 

TESTEMUNHAS:  

 

________________________                                                _______________________ 

      Jair Paulo Koerbes                                          Lidia Suzane Patz 


