
CONTRATO N° 008/2021 REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

3/2021 PROCESSO N° 7/2021. 

 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado 

do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval 

seco/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 

373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela 

SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, doravante denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado a Empresa C H FERNANDES DOS SANTOS 

COMERCIAL, com sede na Rua Romulo Cesar Alves, 189, Bairro Santa Felicidade na 

cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 31.054.480/0001-05, aqui denominado de 

CONTRATADA, resolvem celebrar este instrumento contratual mediante as seguintes 

cláusulas e condições.  

Cláusula Primeira: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de CAMPO 

MONOFILAMENTO 52MM PARA ÁREA DE 31X17M (GRAMA SINTÉTICA), conforme 

tabela abaixo: 

 

Item Descrição Qtd. Vlr. Unit. 

1 Campo Monofilamento 52mm; Grama para área 

de 31x17m; Grama branca para demarcação; 

Cola e tape para emendas; 15 toneladas de areia 

fina para firmar o tapete e manter os fios em pé; 

4 toneladas de borracha. 

527 m² R$ 90,00 

 

Obs: O frete, assim como outras despesas relacionadas a instalação ficam por conta da 

empresa contratada.  

 

Cláusula Segunda: Do Pagamento:  

A Contratante pagará ao contratado o valor total de R$ 47.430,00 (quarenta e sete mil 

quatrocentos e trinta reais) mensais. O pagamento será 03 (três) parcelas após a entrega dos 

serviços e emissão da nota fiscal.  

 

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 



 

Cláusula Terceira: O início dos serviços deverá ser após a assinatura do contrato e o controle 

dos serviços a serem prestados será efetuado pelo Secretário Municipal de obras Públicas 

Habitação e Saneamento. 

 

Cláusula Quarta: O presente contrato tem vigência a contar da assinatura até 31/12/2021.  

 

Cláusula Quinta: As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato correm por 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Órgão 09 – Sec. Municipal de Obras Públicas Habitação e Saneamento  

Unidade 01 – Habitação e Urbanismo  

Proj./Ativ. 2.036 Manutenção dos Serviços Urbanos.  

313-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações  

 

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES: 

 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame 

e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre 

o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

 f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

 

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 



Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

Cláusula Sétima: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente 

contrato que não possam ser dirimidas pela interpretação administrativa, fica eleito o Foro da 

Comarca de Seberi – RS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

se apresente. 

 

E por estarem desta forma ajustados e contratado firmam o presente em 3 (três) vias de 

igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

                    Prefeitura Municipal de Erval Seco RS., 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

_________________________                              ________________________________ 

LEONIR KOCHE                                                 C H F. DOS SANTOS COMERCIAL  

Prefeito Municipal      Empresa Contratada 

      

    

 

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 


