
 
 

CONTRATO 237/2021CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 

DE TESTE DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO ADITIVO DE 

ORIGEM QUÍMICA                           

 Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL, com sede na Rua Ernesto 
IngomarSchmaedecke, nº. 71, e inscrição no CNPJ sob nº 92.324.748/0001-68, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal GILMAR JOÃO ALBA, brasileiro, 
residente e domiciliado nesta cidade, adiante assinado, doravante denominado 
abreviadamente “CONTRATANTE”, e de outra parte, a empresaCOMERCIO E 
TRANSPORTES DELIAS LTDA, estabelecida na Av. Martinho Poeta, Bairro: 
Picada, n° 2244, CEP: 92.990-000 Eldorado do Sul/RS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 72.056.757/0001-08, neste ato representado 
porClaudenir Silva Delias,CPF:283.167.700-91 , residente e domiciliado na Av. 
Copacabana, n° 140, Bairro: Tristeza, Porto Alegre/RSdoravante denominado 
simplesmente como “CONTRATADA”, celebram o presente “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TESTES DE PAVIMENTAÇÃO COM 
UTILIZAÇÃO DE PRODUTO ADITIVO DE ORIGEM QUÍMICA”, através da 
Secretaria de Obras e Viação, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas, além das 
determinações da dispensa de Licitação nº 91/2021 e da Lei nº. 14.133/2021e suas 
alterações. 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 Constitui objeto do presente a contratação de empresa para serviços de 

pavimentação, para teste de resistência e qualidade, em trecho de 1.000m² (um mil 

metros quadrados), com a aplicação de produto aditivo de origem química, a base 

de óleo sulfonado e enzimas, sem necessidade de reagentes químicos, solúvel em 

água, não inflamável, não tóxico e não corrosivo. O estabilizante deve apresentar 

pigmentação na cor asfáltica, que possibilite a pintura das vias da faixa de rodagem 

da pista; garantia de no mínimo 100% CBR do solo e que reduz o índice de 

plasticidade do solo (aplicação base); garantia de 02 (dois) anos para abertura de 

buracos, com capacidade de suporte de aproximadamente 3.500Kg e com base 

estabilizada de 20 a 25cm de altura. 

. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 O serviço deve ser realizado dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. 
 Caso verifique-se que o serviço mostra-se inadequado ou defeituoso, 
ensejando reparos, o mesmo deverá sanar o vício no prazo de 10 (dez) dias após 
notificação, sem qualquer ônus ao município. 
 
 



 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 
 
 Pelo serviço o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$ 
68,00 (sessenta e oito reais) por metro quadrado, no total de R$ 68.000,00 
(sessenta e oito mil reais). O prazo para conclusão dos serviços é de 90 (noventa) 
dias a partir da data de assinatura do contrato. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante 
a execução do serviço e apresentação da respectiva nota fiscal, desde que 
aprovada pelo Secretário Municipal de Obras e Viação. 
 Ficará condicionado o pagamento da CONTRATADA à comprovação, por 
meio idôneo, da regularidade com a Previdência Social (CND), com o FGTS (CRF) e 
com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, bem como à apresentação da Guia 
da Previdência Social (GPS) e da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à 
Previdência Social (GFIP), com autenticação do Banco recebedor, constando os 
nomes dos empregados utilizados na execução do objeto deste, correspondentes ao 
mês imediatamente anterior ao da fatura apresentada. 
 Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos da 
lei que regula a matéria. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
 As despesas oriundas desta licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias: Proj./ Ativ. 1.041 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO SEDE E 

LOCALIDADES INTERIOR- ELEMENTO DE DESPESA 4.490.51.00.00.00.00 0001 OBRAS 

E INSTALAÇOES (102). 

 CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO: 
 
 I - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora 
avençada, não eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade, perante o 
CONTRATANTE, decorrentes da culpa ou dolo, na execução do contrato. 
 II - A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE, o acompanhamento e a 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados pelos servidores, do CONTRATANTE, designados para tal 
finalidade. 
 III - Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de 
defesa, nos termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e contratos 
administrativos. 
 IV - O CONTRATANTE designa o servidor Arley Danilevicz Junior,CPF: 
362231310/20, Matricula: 2281, através da para fiscalizar os serviços prestados pela 
CONTRATADA. 
 
  
 
 



 
 

 CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES: 
 
 Conforme os artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/21 poderão ser aplicadas 
sanções a CONTRATADA, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração 
de inidoneidade, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

 O CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar as seguintes penalidades 
pecuniárias: 
 I - Multa de 5% (cinco por cento) por dia de atraso, no início da execução do 
serviço limitado esta a 05 (cinco) dias, consecutivos ou não, após o qual será 
considerada inexecução contratual. 
 II - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 
podendo ser cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 
 III - Multa de 15 % (quinze por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
podendo ser cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 IV – Multa de 7% em caso de descumprimento das obrigações e deveres do 
contrato.  
  Obs.:As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
  
 CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO: 
 
 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida 
rescisão são os previstos no Art. 155 da Lei 14.133/21. 
 O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 
 a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
 b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 
 c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas 
neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município; 
 d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
 e) mais de 2 (duas) advertências. 
 f) não entrega do serviço nos termos do contrato. 
 O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no 
artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
  
 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, se a CONTRATADA 
não obedecer aos requisitos básicos necessários de qualidade, quantidade, ou que 
de qualquer modo desobedeça aos parâmetros técnicos básicos ligados a execução 
do serviço. 
                    Este contrato poderá ser rescindido, nos termos do art. 137 da Lei nº 
14.133/21, adotando-se os meios e procedimentos previstos na legislação de 
regência. 



 
 

        A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes 
da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
 CLÁUSULA NONA – RECURSOS: 
 
 Dos atos de aplicação de penalidade ou de sua rescisão, previstos neste 
contrato, e praticados pelo CONTRATANTE caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA – FORO: 
 
 Fica estabelecido que as partes elejam o Foro da Comarca de Tapes para 
dirimir quaisquer litígios que, porventura, surgirem entre si, renunciando a qualquer 
outro por mais especial que seja. 
 Assim, justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma para um único efeito jurídico, juntamente com as 
testemunhas e o fiscal do contrato abaixo, a tudo presentes. 
 
                                                          Cerro Grande do Sul, 28 de Dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercio eTransportes Delias Ltda                                 Gilmar João Alba 
 CONTRATADA                                                             Prefeito Municipal 
                                                                                         CONTRATANTE 
 
 
 
TESTEMUNHAS________________________        ______________________ 
 
 

FISCAL DO CONTRATO: __________________________ 


