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               CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2020 

 

“Contrato Administrativo que 

entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LINDENBERG/ES e a 

empresa CONSTRUTORA CALAZANS 

DAL’COL LTDA, na forma abaixo”: 

 

PREÂMBULO 

a) CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, pessoa 

jurídica de direito público, com sua sede na Rua Adelino 

Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador Lindenberg 

- ES, inscrito no CNPJ sob o Nº 04.217.786.0001/54, a seguir 

denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA 

CALAZANS DAL’COL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

02.432.925/0001-37, com sede na Avenida Fioravante Rossi, 4781 

– Honório Fraga, Colatina/ES, CEP n° 29.704-423, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA. 

b) REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, o Sr. GERALDO 

LOSS, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 

n.º 526.721.407-82, residente e domiciliado no Córrego 

Independência, s/n, CEP 29.720-000, Governador Lindenberg, 

Estado do Espírito Santo, de ora em diante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE, e  a CONTRATADA representada pelo 

Sr. ALESSANDER CALAZANS DAL’COL, brasileiro, casado, Engenheiro 

Civil, portador do CPF: 008.086.507-00, residente e domiciliado 

na Rua Antonio Henrique Neto, nº 124 – Marista – Colatina/ES – 

CEP 29.707-080. 

c) LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade, na Rua 

Adelino Lubiana, s/n, sede da Prefeitura Municipal de 

Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, CEP 29.720-

000, no dia 20 do mês de julho do ano de 2020. 

d) FUNDAMENTO: O presente contrato tem como fundamento a Lei 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto 

Municipal n° 5.348/2017 de 10 de outubro de 2017, Processo 

Administrativo nº. 087.742/2020, referente a Adesão à Ata de 

Registro de Preços n° 045/2020, oriunda do Pregão Presencial 

nº. 35/2020, Processo Administrativo nº. 1298/2020 do Município 

de São Roque do Canaã/ES, bem como as Cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - OBJETO: Constitui o objeto contratação de empresa 

especializada para locação de horas máquina de motoniveladora, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, do 

Município de Governador Lindenberg/ES, durante o exercício de 

2020, nas quantidades, condições, especificações a seguir 

estabelecidas no Temo de Referência. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES 

2.1 - DA VIGÊNCIA: 

2.1.1. O período de vigência será a partir da formalização da 

contratação (assinatura do contrato) até o dia 31 de dezembro 

de 2020. 

2.2. DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES: 

2.2.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste 

Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 - DO VALOR DO CONTRATO: O valor a ser pago, pela 

contratação do objeto do presente contrato será o especificado 

no ANEXO I deste contrato, pagáveis, mediante entrega nos 

termos previstos neste contrato e a Ordem de 

fornecimento/serviço, e nele estão inclusos todas as espécies 

de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 

fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes ao 

fornecimento. 

3.2. - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:  

3.2.1. Os pagamentos serão efetuados, no 5° (quinto) dia útil 

após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas pelo fiscal 

do contrato. 

3.2.2.  A certificação da fatura será efetuada pelo MUNICÍPIO, 

através do fiscal, o qual emitirá atestado(s) comprovando que 

os serviços foram prestados. 

3.2.3. O(s) documento(s) fiscal(is), após conferido(s) e 

visado(s) será(ão) encaminhado(s) para processamento e 

pagamento após o recebimento dos mesmos. 

3.2.4. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) 

fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à PRESTADORA 

DOS SERVIÇOS para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para o pagamento será contado a partir da data de apresentação 

da nova fatura, devidamente corrigida. 

3.2.5.  O município poderá deduzir do pagamento importâncias 

que a qualquer título lhe forem devidos pela PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS, em decorrência de inadimplemento contratual. 

3.2.6. O pagamento das faturas somente será feito em carteira 

ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a 

cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou 

de terceiros. 

3.2.7. Nenhum pagamento será efetuado a PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
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que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito de acréscimos de qualquer natureza. 

3.2.8. Se quando da efetivação do pagamento, os documentos 

apresentados em atendimento as exigências de habilitação, 

estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido 

até a apresentação de novos documentos. 

3.2.9. Serão retidos, na fonte, os tributos e contribuições 

sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as 

alíquotas previstas para cada tipo de serviço, exceto se a 

contratada for optante do SIMPLES NACIONAL, que obedecerá a 

legislação específica. 

3.2.10. Fica a PRESTADORA DOS SERVIÇOS obrigada a informar 

qualquer alteração de sua condição de optante 

pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicação das sanções 

contratuais e legais cabíveis. 

3.2.11. Não haverá reajuste de preços, ressalvando que o valor 

unitário, poderá ser revisto durante a vigência do futuro 

contrato, desde que requerido pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS, 

comprovando através de documentos e planilhas de custos, a 

necessidade de alterações dos preços, de modo a restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro. 

 

3.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A Contratação pretendida será 

custeada com recursos orçamentários previstos para o exercício 

2020, alocado na Secretaria de Agricultura conforme segue a 

seguinte classificação: 

 

009012.2060600202.071- Manutenção e melhoria de estradas 

vicinais 

33903000000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - FR 

15300000000– Ficha: 403. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

4.1. À LICITANTE VENCEDORA que não cumprir as obrigações 

assumidas ou preceitos legais serão aplicadas as seguintes 

penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal: 

a) Advertência; 

b) Multas: 

b.1) Moratória 

b.2) Compensatória 

c) cancelamento da Ordem de Serviço ou Rescisão da Ata de 

Registro de Preços ou rescisão contratual; 

d) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal 

de Governador Lindenberg; 

e) Impedimento de licitar junto o Município de Governador 

Lindenberg/ES, e, 

f) Declaração de inidoneidade. 

4.2. A penalidade de advertência será aplicada em ocorrências 

de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
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prejuízos significativos para o Município de Governador 

Lindenberg; 

4.3. A penalidade de multa moratória será aplicada no patamar 

de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor global da contratação respectiva, 

até o limite de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

global da contratação/ata, nos casos de descumprimento do prazo 

estipulado para o fornecimento do objeto, que será calculada 

pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente : M 

= valor da multa, C = valor da ata/contrato e D: número de dias 

em atraso. 

4.4. A penalidade de multa compensatória será aplicada no 

patamar. 

4.4.1. De 10 % (dez por cento) sobre o valor total da ordem de 

serviço, nos casos da LICITANTE VENCEDORA: 

a) Prestar os serviços em desacordo com as especificações 

constantes do presente instrumento e/ou ordem de serviço 

expedida; 

b) causar embaraços ou desatender as determinações da 

fiscalização; 

c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a 

terceiros;  

d) Cometer quaisquer infrações as normas legais federais, 

estaduais e municipais; 

e) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato, que por culpa 

ou dolo, venha causar danos a Administração ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da LICITANTE VENCEDORA em 

reparar os danos causados. 

f) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais. 

4.4.2. de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, nos casos da LICITANTE vencedora: 

a) se recusar a assinara Ata ou retira-la fora do prazo 

estabelecido no edital; 

b) Inexecutar totalmente do objeto da ata e/ou contrato; 

4.4.3. Caso a LICITANTE VENCEDORA se recuse a assinar o 

Contrato, não fornecer os serviços/materiais objeto desta 

licitação, não atender ao disposto no Termo de referência, 

aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei n° 

10.520/02, devendo as licitantes remanescentes serem convocados 

na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances. 

4.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, 

observará o mesmo percentual do subitem, 10.4.2 e será aplicada 

de forma proporcional sobre a parte da obrigação inadimplida; 

4.4.5 O valor correspondente as multas (moratória e/ou 

compensatória) serão abatidos dos eventuais pagamentos que a 

licitante vencedora tenha a receber da Administração. 

4.4.6. A aplicação da penalidade de multa (moratória e/ou 

compensatória) não afasta a aplicação da penalidade de 
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suspensão, impedimento de licitar ou contratar, bem como a 

declaração de inidoneidade. 

4.5. A penalidade de suspensão do direito de licitar com o 

município será aplicada após procedimento administrativo 

regular com critérios de conveniência administrativa e 

observados as leis e princípios administrativos, podendo ser 

aplicada suspensão com prazo mínimo de 06(seis) meses e Máximo 

de 02(dois) anos, em função da gravidade da falta cometida, sem 

prejuízo de outras sanções. 

4.6. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 

município será aplicada após procedimento administrativo 

regular com critérios de conveniência administrativa e 

observados as leis e princípios administrativos, podendo ser 

descredenciada pelo prazo de até 05(cinco) anos, 

independentemente das demais sanções cabíveis. 

4.7. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com o município, ocorrerá quando a LICITANTE 

VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-

fé, a juízo desta municipalidade, independentemente das demais 

sanções cabíveis. 

4.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada em despacho 

fundamentado, assegurada defesa do infrator, ponderada a 

natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou 

potencial. 

4.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo regular que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à LICITANTE VENCEDORA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93. 

4.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em considerando a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado ao município de 

Governador Lindenberg, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

4.9.1. O prazo para apresentação da defesa previa será de 

05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 

observada a regra de contagem de prazo estabelecida no artigo 

110 da Lei 8666/93. 

4.10. As penalidades impostas neste capitulo não excluem outras 

previstas no edital do certame, ata de registro, contrato, na 

Lei n° 8666/93 e Lei n° 10.520/02 e na legislação aplicável ao 

caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

I.  Cumprir fielmente os compromissos avençados de forma que os 

serviços sejam realizados com esmero e perfeição e solucionar 

os problemas que por ventura venham existir; 
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II.  Entregar com pontualidade os serviços e materiais 

solicitados. 

III. O licitante deverá fornecer junto as maquinas 01 operador 

bem como 01 administrador para cada máquina sem qualquer ônus 

adicional. 

IV. A licitante vencedora se obrigará a executar os serviços 

empregando mão de obra e máquina de primeira qualidade e 

obedecendo rigorosamente as coordenadas oferecidas por esta 

secretaria. 

V. O licitante vencedor somente fará jus as horas máquinas 

efetivamente trabalhadas, não ficando a Prefeitura obrigada a 

arcar com as horas de maquinas remanescentes. 

VI. Cabe a proteção adicional a danos materiais a bens de 

terceiros e danos pessoais a terceiros e aos ocupantes dos 

veículos, por conta da contratada (seguro contra terceiros) 

para veículos ou maquinas. 

VI. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção 

corretiva e preventiva, a Contratada fica obrigada a substituir 

imediatamente os veículos e máquinas por outro (a) nas mesmas 

características e condições contratadas. 

VII. A locadora deverá ter disponível a Prefeitura Municipal de 

Governador Lindenberg/ES, a quantidade de máquinas, conforme o 

estipulado no Anexo I deste Contrato. 

IX. Emitir, sempre que solicitado, e a qualquer tempo, 

relatórios referentes aos serviços prestados. 

X. Fornecer EPI (equipamento de proteção individual), uniforme 

e alimentação, ao condutor do veículo. 

XI. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração 

Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 

verificada, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XII. Atender com prontidão as reclamações por parte do 

MUNICÍPIO, objeto do futuro contrato; 

XIII. Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na futura 

licitação. 

XIV. Responder pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez 

que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 

MUNICÍPIO; 

XV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 

causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita; 
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XVI. O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 

outros; 

XVII. Se obriga expressamente a cumprir, sem qualquer falha, o 

objeto do futuro Contrato, obedecendo rigorosamente as 

Cláusulas e condições contratuais, como: responsabilizar-se por 

todos os equipamentos e dados deixados sob sua guarda. 

XVIII. Será de inteira e total responsabilidade da prestadora 

dos serviços, todo os materiais, equipamentos, pessoal e local 

necessário para a execução do objeto desta contratação. 

5.2 A prestadora dos serviços é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do futuro Contrato; 

5.3 A inadimplência da prestadora dos serviços, com referência 

aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere 

ao MUNICÍPIO ou a terceiros a responsabilidade por seu 

pagamento. 

5.4 A prestadora dos serviços é responsável pelos danos 

causados por seus funcionários diretamente ao MUNICÍPIO ou a 

terceiros, decorrentes de ação ou omissão, erro ou imperícia, 

na condução ou execução dos serviços. Constatado dano a bens do 

MUNICÍPIO ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de 

terceiros, a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, de pronto, os reparará 

ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos 

créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de 

direito. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

8.666/93, são obrigações do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG 

- ES: 

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

PRESTADORA DOS SERVIÇOS; 

II. Notificar, formal e tempestivamente, a PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

contrato a ser firmado. 

III. Notificar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS por escrito e com 

antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 

sua responsabilidade; 

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, 

em caso de inadimplemento. 

V. Em caso de eventual contratação o município solicitará a 

empresa vencedora o mínimo 20 % (vinte por cento) de cada item. 

 

CLÁUSULASÉTIMA – REAJUSTAMENTO 

7.1. Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos 

os tributos e, ou encargos sociais. 
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7.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, 

caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, 

conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÕES 

8.1. A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou 

totalmente os serviços objeto deste contrato, sem prévia 

autorização por escrito do CONTRATANTE, ressalvando-se que 

quando concedida a subcontratação, obriga-se a contratada a 

celebrar o respectivo contrato com a inteira obediência nos 

termos do contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira 

responsabilidade, reservando ainda a CONTRATANTE o direito de a 

qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba 

a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo 

de qualquer espécie. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato 

independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis: 

a) Inexecução total ou parcial do Contrato 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência 

civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 

proprietário, em caso de firma individual. 

c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da Contratada, de forma que prejudiquem a execução do 

Contrato; 

d)  O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia ou 

expressa autorização do contratante; 

f) Atraso superior a 05 (cinco) dias do início dos serviços; 

g) Por conveniência da Administração Municipal. 

9.2. A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida 

da autorização escrita e fundamentada, assegurada o 

contraditório e ampla defesa. 

9.3. No caso de rescisão amigável do contrato por razões de 

interesse do serviço público, será a Contratada ressarcida dos 

prejuízos causados, regularmente comprovados que houver 

sofrido. 

9.4. A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato 

do Prefeito Municipal de Governador Lindenberg/ES. 

9.5. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do 

Contratante, a rescisão importará em: 

a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o 

limite dos prejuízos causados ao contratante; 

b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do 

Contratante e dos valores das multas e indenizações a ele 

devido, quando houver, 
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9.6. No caso de rescisão contratual pelos motivos acima 

expostos, cessará automaticamente todas as atividades relativas 

à prestação dos serviços, objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1. A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita 

pelo MUNICÍPIO, por intermédio DO RESPONSÁVEL designado 

gestor/fiscal do contrato, através da Portaria nº 105/2020, 

indicada pelo Secretário Municipal de Administração/Decreto nº. 

4.342/2013, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com 

autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se 

a PRESTADORA DE SERVIÇOS a facilitar, de modo amplo e completo, 

a ação do fiscal. 

10.2. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO e 

não exclui e nem reduz a responsabilidade da PRESTADORA DE 

SERVIÇOS, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

10.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus do PRESTADORA DE 

SERVIÇOS, a substituição dos materiais julgados deficientes ou 

não-conformes com as especificações definidas, cabendo ao 

FORNECEDOR, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo 

definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo 

final de fornecimento. 

10.4. O MUNICÍPIO comunicará a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, por 

escrito, as deficiências porventura verificadas pelas 

Secretarias Municipais na execução dos serviços, para imediata 

correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

10.5. A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não elide e nem 

diminui a responsabilidade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS. 

10.6. O Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a prestação de serviços 

ora contratada, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.7. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS é obrigada a reparar, corrigir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução dos serviços. 

10.8. No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização 

do MUNICÍPIO poderá exigir, por escrito, a substituição de 

empregados da empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS, que deverá 

cumprir a exigência no prazo de dois dias úteis. 

10.9. As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas a 

Secretaria de Administração, em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORNECIMENTO/DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

11.1 - DO FORNECIMENTO/DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  

11.1.1. O serviço será continuo e fracionado de acordo com a 

necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. 

11.1.2. A Contratada se obrigará a manter-se credenciada e em 

operação; 

11.1.3. A Contratada se obrigará a realizar o serviço em 

quantidades solicitadas, após a requisição emitida pela 

Secretaria Municipal de Agricultura; 

11.1.4. A Contratada deverá estar apta a fornecer o serviço 

imediatamente após a assinatura Contrato. 

11.1.5. O prazo para disponibilização das máquinas será de 

24:00 h (vinte e quatro horas), contados da emissão da ordem de 

serviço expedida pela secretaria requerente.  

11.1.6. Em caso de cumprimento no prazo acima citado, a empresa 

licitante perderá o direito de fornecimento da referida Ata de 

registro de Preços e sofrerá as sanções previstas no edital; 

11.1.7. Os serviços serão prestados em toda extensão 

territorial do Município de Governador Lindenberg. 

11.1.8. O deslocamento entre dos veículos, de uma localidade 

para outra dentro do município, para execução dos serviços, 

será de responsabilidade da CONTRATADA. 

11.2 – DO PRAZO DE ENTREGA:  

11.2.1. A Contratada deverá estar apta a fornecer o serviço 

imediatamente após a assinatura Contrato. 

11.2.2. O prazo para disponibilização das máquinas será de 

24:00 h (vinte e quatro horas), contados da emissão da ordem de 

serviço expedida pela secretaria requerente.  

11.3 - DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO:  

11.3.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, 

no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

11.3.2. A contratação será recebida: 

I.  Provisoriamente, pela Secretaria Requerente do Município, 

em até 05 (cinco) dias úteis para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com a especificação;  

II. Definitivamente, por um representante da Secretaria 

Municipal Requerente (Fiscal do contrato), após a verificação 

da qualidade e quantidade da mesma, e consequente aceitação. 

11.3.3. Será rejeitado no recebimento, a locação com 

especificações diferentes daquelas contratadas, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazo definidos a seguir: 

11.3.3.1. Constatadas irregularidades na locação prestada, o 

CONTRATANTE, poderá: 

a). Se disser respeito a desconformidade com as especificações 

estipuladas para a locação, qualquer dos demais motivos 

elencados nestes itens, rejeitá-la no todo ou em parte, 
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determinando sua substituição ou rescindindo a locação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1). Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la 

em conformidade com a indicação da Administração, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b.1). Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-

la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

11.3.4. Os prazos bem como as condições da locação deverão ser 

rigorosamente respeitados por parte da CONTRATADA, sob pena de 

perda do direito de execução, condicionando assim o MUNICÍPIO a 

promover o cancelamento da ordem de fornecimento em favor da 

CONTRATADA, sem qualquer indenização, dando condições ao 

segundo colocado para no caso de aceitação das mesmas condições 

preestabelecidas, promover a locação do item em questão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PARTES INTEGRANTES 

12.1. Este contrato fica vinculado aos termos do(s) processo(s) 

administrativo(s) nº 89.742/2020, cuja realização decorre da 

autorização do(a) Prefeito(a) Municipal, e ainda constituem 

parte integrantes deste contrato como se nele estivessem 

transcritos: 

a) A Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 

Decreto Municipal n° 5.348/2017 de 10 de outubro de 2017. 

b) O Termo de Referência do Município de Governador 

Lindenberg/ES, assim como os anexos; 

c) Processo Administrativo nº. 1298/2020 do Município de São 

Roque do Canaã/ES, bem como a Ata de Registro de Preços n° 

045/2020, oriunda do Pregão Presencial nº. 35/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum 

acordo respeitado as disposições da Legislação constante do 

preâmbulo deste instrumento, regulado pelos preceitos de 

direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, 

na forma preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso XII, 

do art. 55, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

CONTRATANTE 

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em 

caso rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
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15.1 – ELEIÇÃO: Para dirimir todas as questões decorrentes da 

execução deste contrato, fica eleito o FORO da Comarca de 

Colatina - ES. 

15.2. E, por estarem justos, combinados, assinam o presente 

instrumento, em 03(três) vias após lido e achado conforme. 

 

 

Governador Lindenberg/ES, em 20 de julho de 2020. 

 

 

________________________________________ 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENEBRG/ES 

CNPJ 04.217.786.0001/54  

GERALDO LOSS  

CPF 526.721.407-82 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________ 

CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA 

02.432.925/0001-37 

ALESSANDER CALAZANS DAL’COL  

CPF 008.086.507-00 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADO 
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ANEXO UNICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020  

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

UND 

 

 

QUANT. 

 

 

VALOR 

UNIT. 

 

 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Contratação de empresa 

especializada para  

prestação de serviço de 

horas máquinas de 

motoniveladora, 

articulada, cabine rops 

fops, fechada, com ar 

condicionado motor 06 

cilindros com potência 

igual ou superior a 

170hp, ripper traseiro, 

peso operacional mínimo 

de 16500kg, ano de 

fabricação igual ou 

superior a 2007 , em bom 

estado de conservação e 

manutenção, mínimo de 

três motoniveladoras. 

 

 

 

 

 

 

H/MAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.700,00 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA ADESÃO        R$ 59.700,00 

 

 


