
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2007 

ORIGEM: PEDIDO DE COMPRA Nº 1761/2007 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

VIGÊNCIA: DE 19 DE MARÇO DE 2007 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, nº 538, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 
04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, ADELAR 
LOCH, brasileiro, casado, mesmo endereço, portador do CPF nº 196.249.640-68, doravante 
denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, DETONASUL DETONAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.785.091/0001-80, com sede na Rua República, n° 685, Sala 202, Farroupilha/RS, neste 
ato representada pelo Sr. IVANIR VERONA, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na 
Rua República, n° 685, Farroupilha/RS, inscrito no CPF sob o nº 382.594.800-06, doravante 
denominada de CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, de 
acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente a contratação de empresa 
para prestação de serviços de perfuração e desmonte de rocha, com utilização de 
explosivos, para adequação do leito e alargamento das estradas situadas nas Linhas São 
Bartolomeu, São Jorge, Pompéia, Caravaggio, Santo Antonio, Alegre, Noventa, São Paulo e 
Resteleira, com volume total estimado de 330m3 (trezentos e trinta metros cúbicos). 

Parágrafo Primeiro. Para plena execução dos serviços de desmonte, a 
Contratada responsabilizar-se-á pela documentação necessária, perfuração da rocha, 
fornecimento de materiais explosivos e acessórios, detonação com cobertura de proteção e 
acompanhamento técnico, através de profissionais habilitados. 

I – Quadro Técnico: Engenheiro de Minas, Engenheiro Civil, Engenheiro de 
Segurança e Blaster de Primeira Categoria; 

II – Documentação: Autorizações do Ministério do Exército e do Município e 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 



Parágrafo Segundo. A definição do volume de carregamento para cada 
desmonte, bem como dos materiais a serem utilizados e do responsável técnico que 
acompanhará a execução do serviço, cabem exclusivamente à Contratada, sem prejuízo da 
fiscalização pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro. É de responsabilidade exclusiva da Contratada 
manter os equipamentos, bem como todo e qualquer tipo de material necessário à boa 
execução dos trabalhos em condições de uso, observadas as normas técnicas de cada 
equipamento, não se responsabilizando o Contratante por eventuais acidentes que possam 
ocorrer na execução dos serviços. 

Parágrafo Quarto. A Contratada é responsável exclusiva pela mão-de-
obra colocada à disposição para a execução dos serviços previstos neste contrato, sua 
contratação na forma da lei, tecnicidade, proteção e disponibilização de equipamentos 
necessários à segurança dos mesmos (EPIs). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. O regime jurídico do presente contrato é o da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A Contratada se obriga a providenciar toda a 
documentação necessária à execução do objeto junto aos órgãos competentes, fornecendo 
ao Contratante as respectivas cópias. 

Parágrafo Primeiro. A Contratada deverá fornecer e mobilizar, por sua 
conta e risco, todos os equipamentos e recursos necessários à execução dos serviços, 
assim como efetuar a mobilização dos mesmos no final dos serviços. 

Parágrafo Segundo. A Contratada é responsável por todo e qualquer dano 
material ou pessoal causado a si e/ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA. O valor do serviço será de R$ 45,00 (quarenta e 
cinco reais) por metro cúbico de rocha detonada, até o limite de 330m3 (trezentos e trinta 
metros cúbicos), totalizando a presente contratação o valor estimado de R$ 14.850,00 
(quatorze mil, oitocentos e cinqüenta reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA. Os serviços contratados deverão ser concluídos no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da obtenção de toda  documentação descrita na 



cláusula primeira, parágrafo primeiro, inciso “II”, permitida a prorrogação desde que 
justificada e autorizada pela Secretaria competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Em caso de embargo da obra, decorrente de não 
cumprimento pela Contratada da legislação ambiental e demais aplicáveis ao serviço 
executado, os prejuízos causados à municipalidade serão ressarcidos pela Contratada em 
até 30 (trinta) dias da conclusão do respectivo expediente administrativo, assegurada ampla 
defesa e contraditório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. O pagamento será efetuado de forma parcelada em 
de acordo com a realização dos serviços, conforme laudo de  medição emitido pelo setor de 
engenharia da prefeitura, após 15 (quinze) dias contados da entrega da fatura ou nota fiscal 
dos serviços prestados, na Tesouraria Municipal, conforme Calendário de Pagamentos. O 
pagamento será efetuado diretamente ao representante da empresa, na Tesouraria 
Municipal. 

 

CLÁUSULA OITAVA. Os tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais incidentes sobre a atividade do Contratado ou sobre o preço pago são de 
responsabilidade exclusiva deste, nos termos das legislações aplicáveis, ficando facultada 
ao Contratante a retenção ou desconto na fonte dos tributos e contribuições de sua 
competência. 

 

CLÁUSULA NONA. O presente contrato não será renovado, bem como 
não haverá reajuste nos preços dos serviços, ressalvado para os fins de reequilíbrio 
econômico contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. A presente contratação terá vigência até 31 de 
dezembro de 2007 

Parágrafo Único. O presente contrato poderá ser rescindido antes do 
termo fixado nesta Cláusula, desde que com prévio aviso justificado, por escrito, de no 
mínimo 30 (trinta) dias, por qualquer das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Independente das sanções penais 
cabíveis, da indenização por perdas e danos e da possibilidade de rescisão, a Administração 
Municipal, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma dos art. 86 e 87 da 



Lei 8.666/93, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não com outras previstas 
no mesmo diploma legal: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
contratação; 

c) juros moratórios de 0,067% ao dia em relação ao atraso na prestação e 
entrega dos serviços; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de até dois anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma da lei; 

f) rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública por 
descumprimento contratual. 

Parágrafo Primeiro. As penalidades aplicadas na forma dos itens b e c 
deverão ser recolhidas à Fazenda Municipal até a data do próximo pagamento a ser feito à 
Contratada. 

Parágrafo Segundo. O Contratado reconhece, nos termos do art. 55, IX, 
da Lei Federal n° 8.666/93 os direitos da Administração Pública em caso de rescisão 
administrativa, na forma prevista no art. 77 da referida norma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os recursos necessários para atender 
as despesas decorrentes desta contratação estão alocados no Orçamento Geral do 
Contratante, na seguinte rubrica orçamentária: 

ÓRGÃO 07 – SEC. DE DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS 

Projeto 1109: abertura e pavimentação de vias rurais  

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em andamento 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos fiscalizará a execução do presente contrato. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A comunicação entre as partes será 
escrita quando necessária.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Para dirimir as dúvidas e controvérsias 
emergentes deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 

 

E por estarem as partes justa e contratadas, firma o presente instrumento 
contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas, 

 

 

Coronel Pilar/RS, 19 de março de 2007. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ADELAR LOCH 
CONTRATANTE 

DETONASUL DETONAÇÕES E SERV LTDA. 
IVANIR VERONA 
CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

Visto. 

Fernanda Guzatto 

OAB/RS n° 60.057 

Assessoria Jurídica 

 


