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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 329/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA 
-ME. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.828.566/0001-83, 
com sede na RUA AMETISTA, 549, CEP: 85806680, Bairro ESMERALDA , na cidade de CASCAVEL/PR, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa de licitação nº 45/2021, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços na realização de ensaio CBR em atendimento à 
Secretaria de Viação e Obras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento, de acordo com o memorial descrito e as especificações abaixo: 
    
Item Código Descrição  Valor total R$ 

1 76434 Realização de ensaios de CBR para obtenção do Índice de  Suporte 
Califórnia, incluindo resultado dos ensaios, laudos e ART’s, sendo um 
total de 50 (cinquenta) furos no solo.  

28.750,00 

       
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENSAIO CBR 
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
O presente documento complementa o Termo de referência de Dispensa de licitação de ensaio CBR para o conjunto habitacional Terra 
Nossa. 
Cabe salientar que os itens não mencionados no presente Memorial Descritivo, constam das Normas Técnicas Brasileiras, da ABNT, 
do DNIT, DER/PR, em caso de qualquer dúvida, prevalecerá a consulta ao Projetista e à Fiscalização. 
2. CBR (California Bearing Ratio): 
O ensaio CBR (California Bearing Ratio) ou ensaio ISC (Índice de suporte Califórnia) consiste em um método para avaliar a resistência 
do solo a penetração de um cilindro padronizado com relação a penetração em uma brita padrão seguindo diretrizes estabelecidas na 
ABNT NBR 9895:2016, ou seja, compara as propriedades mecânicas deste solo a uma brita padrão.  
Ensaio de expansão de solos em laboratório conforme ABNT NBR 9895:2016 consiste em medir, bem como avaliar o aumento de 
volume do solo por um período de 96 horas com relógio extensômetro acoplado a cilindros metálicos com amostras de solos imersos 
em um tanque de água.  
Tendo em vista que, o projeto de pavimentação tem por objetivo determinar a constituição e dimensionar as camadas do pavimento, de 
tal forma que elas sejam suficientes para resistir, transmitir e distribuir as tensões normais e tangenciais para o subleito, os valores de 
resistência do solo, bem como, o índice de expansão do solo, são de fundamental importância para a construção de pavimentações 
dando assim parâmetros para o melhor e correto dimensionamento dos pavimentos, diminuindo e evitando futuras manifestações 
patológicas e ônus financeiros. 
3. CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
Em virtude da necessidade do dimensionamento do pavimento no conjunto habitacional Terra Nossa, faz-se necessário à execução de 
50 pontos de perfuração no solo para análise, com distanciamento de 200 metros lineares de um ponto do outro. A quantidade de furos 
foi baseada na extensão de ruas (conforme tabela abaixo) e nos parâmetros estabelecidos pelo SEDU – PARANACIDADE (convênio 
pelo qual o projeto será analisado). 

RUAS  EXTENSÃO (M) 

ADALMIRO NESI 397,83 

ALBANI FERREIRA DE FREITAS 193,90 

ANGELA MARIA MASIERO 231,12 

ANORI NEVES 330,85 

ANTONIO PELENTIN 83,26 

ANTÔNIO VELOCINO GROSS 327,40 

ARLINDO SOARES 159,40 

CARLA REGINA SCHILA BALESTRO  90,65 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

CARLOS EDENIR GOMES 145,00 

CECILIA LEAL GROSS 385,50 

CELSO DA SILVA 162,00 

CILDA INES ADRIA 141,00 

CLARA NESI 86,70 

CLECI SALETE MAIOLI 425,00 

DORIVAL GONSALVEZ DOS SANTOS  461,10 

EDIR ZANATA 103,90 

EDSON ROGERIO DE SOUZA  141,60 

ERNESTA ZOTTON PAVAM 76,00 

FLORI DE SOUZA 80,70 

GENI AZEREDO FERREIRA 160,75 

GENOR COMIM 60,70 

GOMERCINDO DE JESUS CORDEIRO  129,00 

HELINTON TRAMONTINI 202,40 

IRINEU SANTANA 107,70 

IVANIR ABATTI 32,70 

IVONE CASO DEL CIELO 114,30 

JOÃO DA SILVA JARDIM 124,25 

JOÃO FELIPE COSTA 271,45 

JOÃO LODOVINO VIEIRA  83,40 

JOÃO PADILHA  49,30 

JOSELINO PETRI 106,55 

LEONI KOZIK 37,50 

LUCINEI DOS SANTOS MENDES 367,98 

LUIS SCHIO 373,30 

LUIS STOPASSOLI 256,00 

LUIZ ALVEZ 79,10 

LURDES FURLAN PREZZOTTO  135,80 

MADALENA KOZAN 234,35 

MARCELINO FRAGATA DOS SANTOS 81,50 

MARIA FELIPI SCHIO 260,60 

MARIA JUVINA ENNING 275,27 

MARIO MARQUES DA ROSA  263,70 

MATEUS CAVILHA 87,30 

NELSON ROTTA 56,60 

NERI DARIVA 71,90 

ORIDES DE SOUZA  328,53 

OCTACILIO BRITO 804,60 

PIO GONZATTI 88,40 

MARIA SIRLEY KNEREK 221,55 

SERGIO KREFTA 88,00 

SILVIA LETICIA BALESTRIN 159,00 
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VILMA GATTINI FERREIRA  112,50 

ZENIR RIO BRANCO  127,00 

TOTAL 9.975,89 metros 

4. PLANO DE EXECUÇÃO DAS COLETAS DAS AMOSTRAS 
As amostras de solos para os ensaios serão coletadas pela equipe técnica do laboratório contratado, acompanhado de fiscal 
responsável da contratante seguindo o traçado da rua existente mantendo um distanciamento médio de 200 m distante um ponto do 
outro, com ajuda de uma Retroescavadeira para escavar até a profundidade necessária.  
Em seguida as amostras de solo serão armazenadas em embalagem plástica para sua destinação ao laboratório, seguindo as 
diretrizes das normas ABNT NBR 9895:2016 Solo - Índice de suporte Califórnia (ISC) – Método de Ensaio, DNIT e DNER, entre outras 
normas auxiliares que se fazem necessárias. 
5. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
As condições e critérios para aceitação dos serviços levarão em consideração a análise dos seguintes itens mínimos: 
Apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios de Determinação de Compactação ótima, ISC 
(Índice de Suporte Califórnia) e Expansão, realizados pelo laboratório contratado, bem como a ART, tais documentos devem ser 
apresentados para dar seguimento no dimensionamento do pavimento adequado para situação.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Processo de dispensa nº 45/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinqüenta reais). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 
prazo previsto para fornecimento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal acompanhada 
pela Ordem de Serviço (quando houver), devidamente assinadas pelo fiscal designado pelo Município, acompanhada 
das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência 
eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de 
licitação nº 45/2021 e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
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PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

7910 11.002.15.451.1501.1014 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da Contratada e da quitação da Dívida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 

 
Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 30(trinta) dias, a partir do recebimento da nota de 
empenho e entregues da forma especificada no memorial descritivo que consta na cláusula primeira deste 
termo, acompanhados da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 180(cento e oitenta) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Processo de dispensa nº 45/2021 e na proposta apresentada pela 
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
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modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
A fiscalização do presente termo ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e Obras, Senhor JOSÉ 
CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.043.089-04 e portador do RG nº 5.285.238-2. 
 
A fiscalização do presente termo ficará a cargo de: ANDRESSA THAIS NESI, engenheira civil, inscrita no 
CREA/PR 171433/D e RAFAEL DAL ZOTTO, engenheiro civil, CREA 179.118/D, telefone (46) 3520 2147 
 
O responsável técnico pelos serviços indicado pela CONTRATADA é o senhor GIOVANI COLLE, 
engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº PR-107851/D e inscrito no CPF sob o nº 059.454.019-43. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei 
de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se 
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, 
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e 
forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do 
que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante 
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com 
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 

 
Francisco Beltrão, 20 de abril de 2021. 

          
CLEBER FONTANA 

      CPF Nº 020.762.969-21 
 CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADA 

CONTRATANTE  APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO 

  CPF 586.209.409-10 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  JOSE CLAUDIMAR BORGES 
  

 


