
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
Setor de Licitações e Compras 

 

 

 

 Página 1 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º119/2018 

 

É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o 

Art. 24, Inc. II da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo 

Administrativo nº1793/2018 de 16/11/2018. 

 

                      O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

na Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE 

ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº5070591291, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante de-

nominado LOCATÁRIA e do outro lado ÁGILE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito no 

CNPJ sob o nº29.531.310/0001-14, com endereço na Rua Machadinho,nº148, Bairro Rio Branco, 

Osório/RS, doravante  denominado simplesmente LOCADORA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

               CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

              O presente contrato tem por objeto o aluguel de 01 (uma) varredeira urbana, abastecida a 

diesel, transmissão hidrostática 4x4 permanente com sistema de recolha basculante de resíduos, 

durante o período de 10 (dez) dias sendo o máximo de oito horas por dia, para agilizar o trabalho 

de limpeza urbana com a retirada de areia e gramas acumuladas nos cordões das caçadas, pro-

porcionando assim um ambiente mais limpo, agradável e seguro, tanto para os munícipes quanto 

para os visitantes.    

 

 

               CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

     O valor da diária do aluguel da varredeira é de R$400,00, somando ao final do período 

um valor total de R$4.000,00 (Quatro mil reais). O pagamento será efetuado de forma avista atra-

vés de Nota de Empenho junta a Secretaria de Finanças, e conforme Nota Fiscal entregue pela 

empresa vencedora: 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO  

A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da verba recebida de Recurso Li-

vre, através das seguintes dotações orçamentárias:  

                04- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos  

                250- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- Recurso Livre 

                4684- 33.90.39.12- Locação de máquinas e equipamentos.  

                 

               CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES 

    É de responsabilidade exclusiva e integral da LOCATÁRIA a utilização de pessoal para 

operacionalizar a varredeira, bem como o abastecimento da mesma, quanto a LOCADORA é de 

responsabilidade da mesma o transporte da máquina até a cidade de Tavares/RS, bem como pos-

sível fornecimento de peças e mão de obra para manutenção da mesma, no caso de vir a ocorrer 

avarias durante os serviços. 

 

                CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA   

     A vigência do presente contrato terá início em 19/11/2018 e término em 31/12/2018. 

      

    CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO  

O serviço licitado será executado conforme orientação do contratante, em local e data a se-

rem definidos. 

 

                CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá à Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Serviços Urbanos, na pessoa do secretário ou outra designada por ele, que 

fará o controle dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATA-

DO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.              

                             

               CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei n.º8.666/93 e suas alterações, a 

qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  
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              CLÁUSULA NONA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato. 

             

              E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

                                                Tavares, 21 de novembro de 2018  

.                                                                                                   

  ÁGILE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                  GARDEL MACHADO DE ARAÚJO. 

        CONTRATADO                                                                                      Prefeito Municipal  

                                                          CONTRATANTE               

 

Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA. 

                                                                                                                                               Procurador Jurídico 

                                                                                                                                                OAB/RS nº 87.415                                                                                                                                                                                           

 

Testemunhas:     

 

  1- Milca Souza do Nascimento. 

  CPF n°039.129.710-48. 

                                                                                              

2-Ezalete Martins Paiva 

    CPF Nº002.710.880-52                               

 

 


