
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2019. 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O ACESSO MUNICIPAL 
SECUNDÁRIO, COM UMA EXTENSÃO DE 2.500 METROS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.410.463/0001-40, com 
sede na Avenida Vinte de Março, nº 1385, na cidade de São José Das Missões/RS, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal Silvio Pedrotti de Oliveira, inscrito no 
CPF sob o nº 958.433.100-00, residente e domiciliado neste Município, para tal 
denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa  Litoral Engenharia 
Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.207.690/0001-33, 
situada na R. PE Siqueira Campos, nº 1031, Bairro Tiroleza, no Município de 
Tramandai/RS, através de seu representante legal Sr. Flavio Ervandil de Souza 
Scholant, portador da Carteira de Identidade nº 8022154663, inscrito no CPF sob o nº 
413.198.850-04, doravante denominado de CONTRATADA, mediante as cláusulas e 
condições que, mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: 
 
O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 
a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à 
matéria; 
b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma 
legal; 
c) Processo Licitatório nº 023/2019; e 
d) Edital T.P. nº 002/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO: 
 
Contratação de empresa para elaboração de projeto básico de engenharia para 
pavimentação asfáltica para o acesso municipal secundário, com uma extensão de 2.500 
metros no município de São José das Missões/RS, compreendendo os seguintes projetos: 
levantamento planialtimétrico cadastral, estudo hidrológico, projeto de terraplenagem, 
microdrenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária, acessibilidade, obras 
complementares, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, BDI, 
encargos sociais, especificações técnicas, estudo de tráfego entre outros que se fizerem 
necessários para aprovação junto ao BRDE. 
 



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
A CONTRATADA receberá a importância de R$ 27.880,00 (vinte e sete mil oitocentos 
e oitenta reais), o pagamento será efetuado após a entrega do projeto e sua aprovação 
junto ao BRDE, mediante a emissão da respectiva nota fiscal e o aceite definitivo do fiscal 
da contratação, sendo efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de 
cheque nominal, transferência bancária em conta corrente do vencedor ou através de 
TED.  
Subcláusula primeira - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019, bem como nome do Banco, nº da Conta 
Corrente e Agência bancária da empresa.  
Subcláusula segunda - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal 
enquanto não solucionado pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento. 
Subcláusula terceira -O Município de São José das Missões/RS, reserva-se o direito de 
descontar do pagamento devido à licitante vencedora, os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes 
do Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:  
 
Este contrato terá vigência da data de sua assinatura pelo prazo de até 06 (seis) meses 
podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, nos termos do 
inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
03 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 
2005 – Manutenção das Atividades da Secretária. 
3390 39 05 00 00 00 0001 – Serviços Técnicos – R$ 6.980,08. 
05 – SEC. MUN. DA AGRICULTURA 
2007 – Manutenção das Atividades da Secretária. 
3390 39 05 00 00 00 0001 – Serviços Técnicos - R$ 15.923,94. 
09 – SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E VIAÇÃO. 
2048 – Manutenção das Atividades da Secretária. 
3390 39 05 00 00 00 0001 – Serviços Técnicos - R$ 31.205,70. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 
 
1.Dos Direitos 
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
2.Das Obrigações 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado, e 
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato. 
Subcláusula primeira - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  



I - O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
II - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto; 
III - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto, diligenciando nos casos que exigem medidas corretivas; 
IV - Providenciar o pagamento à Contratada à vista da nota fiscal devidamente atestada 
pelo fiscal. 
V - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada. 
Subcláusula segunda - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
I - Executar todos os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas no 
Edital e seus anexos. 
II - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a execução dos 
serviços; 
III - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
Contratante; 
IV - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da 
execução deste contrato, se houver. 
V - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 
danos ocorridos por culpa sua, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de Lei, 
ligadas ao cumprimento do objeto;  
VI - A Contratada é responsável, direta e exclusivamente, pelos serviços, 
consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, 
na execução ou na inexecução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o Contratante ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo 
Contratante; 
VII - A Contratada deverá efetuar a elaboração do projeto básico de engenharia 
obedecendo as legislações vigentes, e obedecer às normas da ABNT pertinentes ao 
projeto; 
VIII - A Contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos 
no objeto, salvo expressa autorização da Administração Municipal; 
IX - A Contratada é responsável pela adequação do projeto no que se fizer necessário até 
a sua aprovação junto ao BRDE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 
 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, consoante 
com a Cláusula anterior, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) por quaisquer dos motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo Único – O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa no art. 77, da Lei nº 8.666/93. 



 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS 
MULTAS: 
 
Subcláusula primeira - Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeito 
as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
I - Advertência; 
II - A Contratada estará sujeita as seguintes multas, independente de qualquer interpelação 
judicial ou extrajudicial: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total do ajuste; 
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução parcial do ajuste; 
- As multas previstas nesta seção não tem caráter compensatório, porém moratório, e 
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar a Contratante. 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
de São José das Missões/RS, nos termos do artigo 87, III da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perduram os motivos determinados da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
Subcláusula segunda - As sanções previstas neste Edital somente serão aplicadas através 
de regular processo administrativo, observadas as garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
 
Este contrato não poderá ser objeto de transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL CONTRATO: 
 
O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Deuander de Oliveira Mello – Engenheiro 
Civil CREA nº 228969, como fiscal desta contratação. 
Subcláusula Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre 
descumprimento; solicitar a Administração a aplicação de penalidades por 
descumprimento de cláusula contratual. 
Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a 
execução deste contrato. Todos os serviços contratados estão sujeitos a mais ampla e 
irrestrita inspeção a qualquer hora, em todas as suas etapas, por pessoas devidamente 
credenciadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS: 
  



Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei Federal nº 8.666/93 e dos princípios gerais 
de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 
Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Palmeira das Missões/RS, para dirimir qualquer 
dúvida oriunda do presente Contrato. 
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes e que também 
assinam. 
 

São José das Missões/RS, 27 de Setembro de 2019. 
 
 

___________________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________ 
EMPRESA LITORAL ENGENHARIA LTDA 

Sr. Flavio Ervandil de Souza Scholant 
CONTRATADA 

 
 

____________________________ 
Sr. Deuander de Oliveira Mello 

Engenheiro Civil CREA nº 228969. 
Fiscal da Contratação 

 
Testemunhas: 
 
 
1 - ___________________________  
 
2 - ___________________________ 


