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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019 QUE, 

ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIBERATO 

SALZANO E A EMPRESA GRANO ALIMENTOS S.A., 

PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede administrativa na Av. Rio Branco, nº 

234, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, no uso de suas atribuições, 

neste ato denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado, GRANO ALIMENTOS S.A com 

sede na cidade Serafina Corrêa, estabelecida à Rodovia VRS 351 KM 6, Linha Bento Goncalves, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.106.825/0001-10, representada pelos Srs. Wallace Francisco Pereira 

Greatti, inscrito no CPF sob o nº 217.473.328-52 e Wilrobson Bassiano, inscrito no CPF sob o nº 

125.026.448-01 doravante denominada simplesmente GRANO ALIMENTOS, tendo em vista o que 

disciplina a Lei Municipal nº 3.614, de 13 de maio de 2019, celebram o presente Contrato, mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

1. O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo as disposições 

da Lei Municipal nº 3.614, de 13 de maio de 2019 e demais preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

2. Constitui objeto do presente contrato a execução da Lei Municipal nº 3.614, de 13 de maio 

de 2019 que autoriza o Município de Liberato Salzano a efetuar o transporte da produção 

de brócolis dos produtores do município até a empresa Grano Alimentos S.A. localizada as margens 

da VRS 351 km 06 no município de Serafina Corrêa-RS mediante contraprestação pecuniária. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO 

3. A GRANO ALIMENTOS pagará ao MUNICÍPIO a quantia fixa de R$ 0,05 (cinco centavos) 

por cada quilograma de brócolis transportado, mediante apuração mensal, sempre com vencimento 

para o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente a realização do transporte, através boleto bancário a 

ser encaminhado por e-mail, até a data de vencimento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4. Os valores recebidos decorrentes do presente Contrato serão vinculados a seguinte Dotação 

Orçamentária: 

Rubricas Recurso Receita/Ano Descrição 

4.1.6.2.0.02.1.1 0001 4964/2019 Serviços de Transporte 

4.1.6.2.0.02.1.1 0001 5074/2019 Serviços de Transporte 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

5. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo da prestação dos serviços, 

salvo alterações expressas em Lei. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6. Terá sua vigência a partir da assinatura contratual, encerrando-se no prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado, se houver interesse entre as partes, mediante termo aditivo. 

6.1. Caso venha a ser rescindido o presente contrato, cabe ao Município o direito de receber 

pelo transporte executado até a data de ruptura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

7. São obrigações e responsabilidades do Município:  

a) Realizar o transporte da produção referida com caminhão dotado de baú climatizado de 

propriedade do Município com motorista designado para esse fim;  

b) Transportar apenas os produtos objetos da Lei Municipal nº 3.614, de 13 de maio de 2019; 

c) Manter o veículo adequado ao transporte da produção, sendo assegurada a qualidade do 

mesmo, estando sempre em bom estado de manutenção e conservação.  

d) Recolher e acondicionar os produtos de forma cautelosa priorizando pela segurança e 

qualidade dos itens; 

e) Comunicar em tempo hábil a GRANO ALIMENTOS a ocorrência de fatos impeditivos ao 

transporte; 

f) Cumprir todas as normas de segurança do transporte e as de trânsito, mantendo o veículo 

transportador devidamente equipado e em perfeitas condições de uso; 

g) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de danos ao veículo que venham a ser 

causadas; 

h) Será de inteira responsabilidade do MUNICÍPIO, as despesas diretas ou indiretas tais como: 

Encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de classe, indenizações civis e qualquer outra 

que for devido a servidores no desempenho do presente contrato, ficando ainda a GRANO 

ALÍMENTOS, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos e sua inadimplência com 

referência aos encargos referidos neste item; 

7.1. São obrigações da GRANO ALIMENTOS: 

a) Efetuar o pagamento conforme ajustado; 

b) Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do transporte. 

c) Comunicar em tempo hábil o MUNICÍPIO a ocorrência de fato impeditivo à realização do 

transporte.  

CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA E JUROS 

8. Pela inexecução total ou parcial do Contrato (pagamentos), o Município poderá, garantida 

prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à GRANO ALIMENTOS multa de até 2% (dois 

por cento) sobre o valor não pago e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, independentemente da conclusão de seu prazo, nos 

seguintes casos: 

I – por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo o Município o valor dos transportes que 

executar até a data da ordem de paralisação dos mesmos. 

II – Pela Empresa, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, recebendo 

o Município o valor dos transportes que executar nesse período. 
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III – Pelo Município, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 

Empresa direito a indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes situações: 

a) Falta de pagamento; 

b) Fato impeditivo à realização do transporte, comprovada a ocorrência de motivos de caso 

fortuito ou de força maior.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10. Fica designada a Secretária Municipal de Agricultura, através do Secretário Valcir Sacon, 

ou quem o substituir, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente Contrato. 

10.1. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato deverão ser registradas pelo Fiscal do Contrato em documento próprio, 

produzindo, esses, registro de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11. Para dirimir questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da 

Comarca de Constantina/RS.  

11.1 E, para que produza os devidos efeitos, as partes firmam este instrumento em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, ao 01 dia do mês 

de agosto do ano de 2019. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO 

SALZANO/RS 

Gilson de Carli – Prefeito Municipal 

Contratante 

 GRANO ALIMENTOS S.A 
Wallace Francisco Pereira Greatti   

Wilrobson Bassiano 

Contratado 

 

 

Valcir Sacon 

Secretário M. da Agricultura 

Fiscal da Contratação 

 

 

Testemunhas:     Pela Grano Alimentos S.A.: 

 

 

Nome: Dianefer Zilles   Nome: Thiago Coutinho de Oliveira 

CPF: 023.068.770-92    CPF: 079.701.046-73 

 


