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CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE 8 
GAVETAS (LÓCULOS) PARA SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

Pelo presente Contrato de Empreitada Global, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Estação, as 
partes a seguir qualificadas, de um lado o Município de Estação, pessoa jurídica de direito público 
interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo 
Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  Geverson Zimmermann, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 1035032737 – SSP/RS, e CPF nº 437.562.120-68, residente e domiciliado na 
Rua Erna Stumpf de Oliveira, nº 49, nesta cidade, de ora em diante denominado de Município, e de 
outro lado, a empresa TRÊS D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 12.435.286/0001-17, sita na Rua Antonio Tagliari, 173, na cidade de Estação, 
RS, neste ato representada pelo Sr. Leandro Dalastra, brasileiro, casado, portador do  CIC/MF n.º 
665.069.800-87, de ora em diante denominado simplesmente Contratada, têm entre si certo e ajustado, 
em conformidade com o processo de Dispensa nº 01/2016, as seguintes cláusulas e condições:

1. A Contratada assume a obrigação de executar ao Município Empreitada Global, com fornecimento 
de material e mão de obra, 8 gavetas (lóculos) para sepultamento no Cemitério Municipal Jardim da Paz, 
seguindo o padrão (projeto) das já existentes no local.

2. A execução do objeto do presente instrumento contratual iniciar-se-á imediatamente após a assinatura 
deste, com um prazo de execução de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por motivo de caso 
fortuito, força maior ou outro motivo devidamente justificado e acatado pela Administração.
 
3. Pela execução dos serviços contratados, o Município pagará à Contratada a importância de total de 
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). O valor total será pago sem reajustes, conforme decisão, 
laudo de vistoria e aprovação da Supervisão de Engenharia da Prefeitura Municipal de Estação. 

4. A Contratada compromete-se a realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira, nos termos do 
que estabelecer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Supervisão de Engenharia, que 
poderá designar um representante da Administração, para anotar em registro próprio eventuais 
ocorrências ou anormalidades constatadas na execução dos serviços, determinando no que for 
necessário a sua regularização ou providências administrativas a serem tomadas, sem que isso importe 
na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução dos serviços.

5. A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer sejam próprias 
ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados.

6. A sub-empreitada somente será aceita nos termos da legislação vigente, com o devido aval do 
Município.

7. A Contratada compromete-se a manter durante a execução dos serviços, todas as condições de 
habilitação apresentadas na ocasião da contratação.

8. O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só será efetuada 
mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste instrumento, 
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas ao 
Município na forma estipulada pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164
Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação - RS



                                       Contrato Administrativo nº 081/2016
Visto da Procuradoria Geral

___________________

                                        Estado do Rio Grande do Sul
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

9. A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte da Contratada, 
ensejará que esta pague ao Município uma multa estipulada em 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais, servindo como garantia o documento apresentado 
em conformidade com o exigido pelo instrumento licitatório.
 
10. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos na Lei 8.666/93.

11. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras atinentes 
às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste instrumento.

12. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:
05.01.08.244.0033.2029.4.4.90.51.99 – Outras obras e instalações

13. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 
contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma 
e teor, na presença de duas testemunhas.

Estação, 2 de Junho de 2016.

                      MUNICÍPIO                                                                   CONTRATADA

GESTOR DO CONTRATO
                                                    CPF:      

Testemunhas:

________________________________                     _______________________________

CPF:                                                                             CPF:
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