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CONTRATO 50/2021 

MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rod. BR 386 – Km 368 – Av. Rio Grande do Sul, 100, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob 
nº 01.607.509/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMARILDO 
LUIS DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Localidade de Três Irmãos, 
Fazenda Vilanova/RS, inscrito no CPF sob nº 513.144.280-04, portador da Cédula de 
Identidade nº 9047392627, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.  

LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, estabelecida na Rua 15 
de Novembro nº 154, Apto 301,   Bairro Centro, no município de  Estrela/RS, inscrita no 
CNPJ nº 30.095.338/0001-35, neste ato representado pela sócia Gabriela Thais Lehnen, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 7108764494, inscrito no CPF sob nº 023.771.700-
05, residente e domiciliado à Rua 15 de Novembro nº 154, Apto 301,   Bairro Centro, no 
município de  Estrela/RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA. 
 
Pelo presente instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas têm, entre si, como 
justo e acertado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2021, que se regerá 
pelas cláusulas e condições abaixo descritas e também pela Dispensa de Licitação nº 
15/2021: 
 

I – DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a elaboração de projeto de 
pavimentação das Ruas São Paulo, Florianópolis, Av. A e Av. Rio Grande do Sul, numa 
extensão aproximada de 2,2 km, para encaminhamento ao FINISA, no município de 
Fazenda Vilanova, englobando os seguintes serviços: 

a) Sondagem: Ensaios de CBR, considerando 5 furos; 
b) Projeto: Geométrico, Terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização, 

acessibilidade e detalhamentos; 
c) Orçamento e Cronograma: contemplando: planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro, composições de custo, declaração de BDI e Encargos Sociais; 
d) Especificações Técnicas; 
e) Memorial Descritivo; 
f) ART 

 
 

II – DO PREÇO, DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: O preço estipulado entre as partes é de R$ 26.750,00(vinte e seis 
mil, setecentos e cinquenta reais) a ser pago da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) 
após entrega do projeto das Ruas São Paulo e Florianópolis e 40% após a entrega do 
projeto da Av. Rio Grande dom Sul. 
§ 1º - O prazo para entrega do Projeto da Rua São Paulo e Florianópolis é de 45 (quarenta 
e cinco) dias a contar da assinatura do presente termo e o Projeto da Av. Rio Grande do 
Sul até 30 dias após a entrega anterior. 
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§ 2º - Ficará responsável por até duas alterações necessárias no projeto sem custos 
adicionais ao município. 
§ 2º O pagamento dos serviços contratados será efetuado pela Contratante, em até 20 
dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto. 
 A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal: 
- Certidão Negativa de Débitos Federais; 
- Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
 

III – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos 
termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.  
 

IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA QUARTA: Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes 
desta contratação estão alocados no Orçamento Geral do CONTRATANTE, nas seguintes 
rubricas orçamentárias:  

26.782.0025.2095 – Manutenção das estradas e ruas. 
 

V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

CLÁUSULA QUINTA: Compete ao CONTRATANTE, dentre outras obrigações já 
estabelecidas: 
a) Pagar a CONTRATADA, na forma e condições estabelecidas na cláusula segunda deste 
instrumento, o preço ajustado; 
b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato; 
c)Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do 
presente contrato. 
d) Fornecer o levantamento topográfico à Contratada; 
e) Fornecer todas as licenças, autorizações e demais documentos necessários para a 
aprovação do projeto junto ao órgão financiador; 
f) Fornecer a Contratada, informações quanto ao volume de tráfego nas áreas de 
intervenção, caso seja tráfego de forma sazonal em período diferente ao da realização do 
projeto; 
g) Se por solicitação do órgão financiador ou por questões técnicas a execução de maior 
número de sondagens, ultrapassando a quantidade prevista inicialmente, serão fornecidas 
a Contratada em prazo a combinar, a ser contado a partir do início da vigência do Contrato, 
uma vez que influenciam no desenvolvimento do projeto. 

CLÁUSULA SEXTA: Compete à CONTRATADA, dentre outras obrigações já 
estabelecidas: 
a) Iniciar os serviços a partir da assinatura do presente termo; 
b) Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução contratual; 
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c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por si assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
d) Análise do levantamento topográfico existente, reservando-se o direito de solicitar que a 
Contratante complemente o levantamento topográfico caso haja necessidade; 
e) A contratada arcará com os custos de 02 (duas) ARTs, para encaminhamento em dois 
processos licitatórios diferentes, novas taxas referentes a alterações de projeto após a 
entrega serão de responsabilidade de Contratante; 
f) A Contratada fornecerá o projeto em via digital e uma via impressa. 
g) A Contratada realizará o acompanhamento dos projetos até a aprovação final junto ao 
órgão financiador; 
h) Realização de uma reunião, caso necessária, na sede do órgão financiador, dento do 
Estado do Rio Grande do Sul; 
i) A contratada ficará responsável pelo retorno às pendencias do órgão financiador 
referente aos assuntos relacionados ao projeto pelo prazo de um ano a contar da data da 
assinatura do contrato. 
j) A Contratada realizará até duas alterações no projeto após a sua elaboração, que 
estejam relacionadas ao encaixe do projeto dentro do valor do recurso. Demais alterações 
serão cobradas separadamente. 
 
Parágrafo Único - Não obstante o previsto nesta cláusula, a CONTRATADA 
responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas realizadas durante a execução 
do contrato, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciárias, cíveis e 
tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus, 
eventualmente utilizados para lhe auxiliar, ou decorrentes de danos por qualquer razão 
causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos 
quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, em vindo 
a ser solidariamente responsabilizado. 

 
VI – DO RECEBIMENTO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei, pela licitação ou pelo contrato. 

 
VII – DA FISCALIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA OITAVA: O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo 
ser exercidos por servidor designado para este fim. 
 

VIII – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a 
rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.  
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IX – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: Independentemente das sanções penais cabíveis, da indenização 
por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a administração, no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato, na forma do art. 87 da lei régia, 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 do contrato, pela 
inexecução total ou parcial do contrato; 
c)  multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na 
execução do contrato, limitado a sua incidência em 30 dias, após o qual será considerado 
inexecução total do contrato; 
d)  suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, por prazo de 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. 
 
Parágrafo primeiro - A aplicação das sanções dos itens “d” ou e”, ou ambas, importam em 
rescisão automática e obrigatória deste contrato. 
 
Parágrafo segundo - As multas aplicadas na forma do item “b e c”, deverão ser recolhidas 
à Fazenda Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, após 
a aplicação da mesma. 

 
X – DA RESCISÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer 
das formas previstas nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todas as comunicações relativas ao presente contrato 
serão consideradas como regularmente feitas e entregues se enviadas por carta 
protocolada, fax ou correio eletrônico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato constitui o único e integral acordo 
entre as partes com relação aos assuntos aqui tratados, substituindo todos os outros 
documentos, inclusive cartas, memorandos ou propostas, pedidos de venda/compra antes 
firmados, bem como os entendimentos orais, por e-mail, fax e correlatos, mantidos entre os 
contratantes e que tenham sido anteriormente realizados, que fazem parte integrante do 
presente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A abstenção do exercício, por qualquer das partes, de 
qualquer direito ou faculdade que lhe assistia, ou concordância com o atraso no 
cumprimento de obrigações aqui estabelecidas não constituirá novação, não afetando 
aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. A abstenção 
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do exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe assistia, 
somente poderá ser considerada válida se feita por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei n° 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, requerido pela CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma 
documental, o desequilíbrio contratual. A concessão do reequilíbrio econômico-financeiro 
do instrumento contratual será necessariamente precedida de solicitação da 
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica dos custos, por meio de 
apresentação de planilha de custos e formação de preços (anterior e atual), devidamente 
acompanhada dos documentos que comprovem aquela variação de custos. Fica 
expressamente vedado a inclusão, por ocasião do pedido de reequilíbrio, de componentes 
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 
determinação legal, ficando esta comprovação a cargo da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Estrela/RS, 
abdicando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões 
emergentes do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente 
contrato. 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, depois de haverem rubricado todas as folhas na presença de 02 
(duas) testemunhas instrumentárias e também signatárias, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos.  
 
 

Fazenda Vilanova, 30 de setembro de 2021 
 
 

 
 
 
    Amarildo Luis da Silva                       Lehnen & Schneider Eng. Associados Ltda 
       Prefeito Municipal                                

 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
____________________________        ___________________________ 
CPF             CPF 
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