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CONTRATO 105/2017 

 O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede na Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939, inscrito no CNPJ nº 

94.704.061/0001-83, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Felipe Werlang, nº 209, centro em Nova Boa Vista/RS, inscrito no RG 

nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, designado CONTRATANTE, de outro lado a 

empresa RETERRA – RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA - ME, estabelecida na Rodovia RS 404 – Km 04 – Sala 02, 

na cidade de Sarandi/RS, inscrita no CNPJ nº 04.531.396/0001-54, neste ato representada 

pelo seu Sócio Administrador Sr. RENATO CANOVA PIERDONÁ, portador do CPF n° 

405.750.120-72, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.   

Cláusula Primeira – Do Fundamento 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, 

aceito incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, bem 

como pelas condições do Processo Licitatório 087/2017, Dispensa de Licitação 040/2017 e 

terão plena validade entre as partes o referido processo e proposta da Contratada, e que terá 

aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 

Clausula Segunda – Do Objeto da Locação 

A Contratada compromete-se a locar ao Contratante, um rolo compactador auto 

propelido de 14 toneladas na versão liso, marca Dinapac CA 250 – ano 2016, para realização 

de serviços de compactação de saibro (pedras) nas estradas do interior do município de 

Nova Boa Vista, com carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas, sendo que o 

óleo diesel será por conta da Contratante e o operador da máquina por conta da contratada. 

Clausula Terceira – Do Prazo de Locação 

O prazo de locação será de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do referido 

contrato, sendo que quando do início dos serviços o  horímetro da máquina está com 

1212,5/horas. 

Clausula Quarta – Do valor da Locação 

O contratante pagará o valor de R$. 180,00 (cento e oitenta reais) por hora 

trabalhada, correspondente ao objeto da locação, obrigando-se a contratada durante toda a 

vigência encaminhar os respectivos documentos fiscais, sendo que o pagamento será em até 

10 (dez) dias após o termino dos serviços, através de depósito bancário em conta corrente ou 

poupança nas Agências do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Bansicredi 

ou outra a ser informada.  

Clausula Quinta – Das Despesas 

As despesas decorrentes deste contrato correão a conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SERVIÇOS URBANOS 

E TRANSITO: 

Dotação: 0501 26 782 0123 2018 33903900000000 0001 – Manutenção Estradas – 

Outros Serviços de Terceiros. 

 Clausula Sexta – Do Reajuste de Preço 

Fica acordado entre as partes que durante o período de locação, o preço não sofrerá 

reajuste. 

Clausula Sétima – Do Horário dos Serviços e do Atendimento 

A contratada disponibiliza os serviços de manutenção e atendimento em horário 

comercial de 2ª a 6ª feiras. Os serviços de manutenção e reparos serão prestados pela 
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contratada, durante a vigência desta locação, no território nacional e durante o horário 

normal do expediente comercial desta, por si ou por terceiros por ela credenciados, contra 

chamada do contratante, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem 

necessárias, em decorrência do uso normal do equipamento. Todas as peças substituídas são, 

evidentemente, de propriedade da contratada, cabendo-lhe, pois, exclusivamente, a 

destinação das mesmas. A manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do 

atendimento corretivo. 

7.1 A contratada aplicará no equipamento, quando necessária à substituição, partes e 

peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações 

técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo contratante. 

7.2 A manutenção será realizada mediante chamado do contratante, no período 

compreendido entre as 08 e 18 horas quando for prioridade normal e quando for prioridade 

urgente será atendido independente de horário (em qualquer das 24 horas do dia), a 

combinar. 

Clausula Oitava – Das Condições Gerais 

Fica, ainda, ajustado entre as partes: 

8.1 O CONTRATADO se compromete a: 

 a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, conceder ou transferir a locação, 

totalmente ou parcialmente; 

 b) Mantê-lo no território do Município de Nova Boa Vista, salvo autorização prévia 

da contratada, por escrito e a cada caso, ficando a critério desta a mudança de uma cidade 

para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local serão de 

responsabilidade exclusiva do contratante; 

 c) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da contratada 

sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., 

por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da contratante sobre 

o mesmo; 

 d) Permitir o acesso de pessoal autorizado da contratada para realização de 

assistência técnica do equipamento; 

 e) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento – 

ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo 

descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei; 

 f) Não permitir a intervenção de terceiros não autorizados nas partes e componentes 

internos do equipamento. 

8.2 A contratada oferece, durante a locação, plena garantia do perfeito 

funcionamento do equipamento, obedecidas às especificações técnicas; 

8.3 Nenhuma tolerância da contratada em receber qualquer das importâncias aqui 

estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá 

ser entendida como aceitação, nova ou procedente. 

 Clausula Nona – Do Fiscal deste Contrato 

Fica designado através da Portaria nº 4408/2017 como Fiscal deste Contrato o 

Secretário Municipal de Obras Públicas Serviços Urbanos e Transito Sr. Erno Klein, sendo 

que o mesmo, ira atestar a execução dos serviços descritos na Clausula Segunda deste 

Contrato, através de um Termo de Recebimento Provisório, em seguida estando este em 

acordo emitirá um Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo sempre os prazos 

estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 Clausula Décima Do Foro  
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Fica Eleito o foro da Comarca de Sarandi – RS, para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente contrato. 

   

E por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e 

eventuais sucessores, em 03 (três) vias de igual forma e teor, mediante de duas testemunhas, 

para um só efeito, com vigência a partir de sua data de assinatura. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA EM 05 DE 

OUTUBRO DE 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

Contratante 

 

 

RETERRA – RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

Contratada 

 

 
TESTEMUNHAS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

NOME: Clair Panzenhagen   NOME: Fábio Steilmann 

CPF:695.792.960-49               CPF:.807.087.900-97 

 

 

 

O presente contrato foi devidamente 

examinado e aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/____/_______.  

 

Assessor(a) Jurídico(a) 

 


