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 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UM CAMINHÃO Nº 106/2013 

Processo Administrativo nº. 1.001.428/2012 

Pregão Eletrônico nº. 001/2013  

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA, empresa com sede e foro na cidade de 

Carazinho, RS, sito à Avenida Tancredo Neves, s/n, Rodovia Br 285 Km 216,8, Bairro Ouro Preto, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 88.446.760/0003-30, representada neste ato 

pelo seu Administrador o Senhor: Liryo Barzotto, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF 

005.431.950-15, identidade nº 3013433143-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Venâncio Ayres, 

nº 186, cidade de Carazinho - RS. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

O presente Contrato rege-se pelas disposições das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e LC nº 

123/2006 consolidadas, do Termo de Compromisso nº. 401.753-94/2012, celebrado entre o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Taquaruçu 

do Sul, processo Administrativo nº. 1.001.428/2012 e da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº. 

001/2013 e seus anexos.  

 

III - OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA 

NOVO, visando a execução do Programa Nacional de Desenvolvimento sustentável de territórios 

rurais, conforme termo de Compromisso nº. 401.753-94/2012, celebrado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Taquaruçu do 

Sul,  da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 001/2013 e seus anexos e da proposta da 

Contratada datada de 06 de dezembro de 2013, que fazem parte integrante deste contrato, com as 

seguintes especificações: 

 

Um Caminhão novo, zero Km, Ford, modelo Cargo 1519, equipado com caçamba com 

capacidade 7/8m³. 

 

         - Marca Ford - Fabricação nacional; 

         - Modelo:  Cargo 1519 -  Caminhão novo Zero Quilômetro; 

         - Fabricação Nacional - Tração 4 x 2; 

         - Ano 2013, modelo 2013; 

         - Motor: Cummins ISB4.5 186 p 7-0, sistema de injeção eletrônica, movido por combustível à 

óleo diesel, Turbo Aftcooler (Turbinado e Interculado, pós-arrefecido), 04 cilindros verticais em linha, 

com potência de 189 CV; 

         - Transmissão: Manual 06 marchas à frente sincronizadas e 01(uma) a ré; 

         - Cabine: Avançada (frontal) em aço estampado; 
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         - Direção: hidráulica integral; 

         - Embreagem com acionamento hidráulico; 

         - Sistemas de freios: A ar comprimido: Freios de serviço: Duplo circuito de Ar “ S-Came”; 

tambor nas rodas dianteiras e traseiras – Freio de estacionamento: A ar com câmara de mola 

acumuladora atuando nas rodas traseiras com acionamento no painel de instrumentos; Freio Motor: 

acionamento Eletropneumático; 

         - Eixo Traseiro de dupla velocidade (reduzido); 

         - Suspensão: Dianteira: com molas semi-elípticas progressivas com amortecedores de dupla ação 

com barra estabilizadora. Suspensão traseira: molas semi-elípticas (principal) e parabólicas (auxiliar); 

          - Pneus comuns 10.00x20 16 PR, com câmara de ar, sendo os pneus dianteiros lisos,  e os 

traseiros  borrachudos com estepe com roda e pneu borrachudo. Aro com 10 furos; 

           - PBT – Peso Bruto Total (homologado) 14.500kg; 

           - CMT Capacidade Máxima de tração: 27.000kg; 

           - D.E.E. (Distância entre eixos): 4.800 mm; 

           - Tacográfo Eletrônico;   

           - Tanque de Combustível: 275 litros; 

           - Reservatório de Arla 32: 50 litros; 

           - Tomada de força pneumática dupla (aplicação em bomba de sucção e propulsão); 

           - Banco do motorista suspensão a ar; 

           -  Aquecedor e ventilador; 

           - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo DENATRAN ( estepe, macaco, chave de 

roda, Triângulo); 

           -  Pára-choque traseiro padrão INMETRO; 

           - Caixa de Ferramentas; 

           - Para lamas envolventes; 

           - Barrica d`água, pára-choque padrão INMETRO; 

           - Instalação Elétrica padrão INMETRO; 

           - Faixas Refletivas; 

           - Banco do Motorista com suspensão a ar; 

           - Equipado com caçamba basculante, capacidade mínima 7/8m³, medindo 4,00mm x 2,50m x 

0,75m, assoalho e estrutura do chassi em chapa SAE mínima 6,35 mm, laterais em chapa mínima de 

4,75 mm, com reforço, tampa traseira tipo portão e basculante, suporte para estepe, sistema hidráulico 

completo com cilindro central, tomada de força, circuito hidráulico  completo, escada lateral, chapa 

frontal com protetor de cabine, estrutura do chassi em PERFIL  “U”. Faixas refletivas na caçamba e 

pintura na cor do veículo. 

     

Nota 01: Garantia e assistência técnica de no mínimo um ano, sem limite de quilometragem, a 

contar da entrega contra defeitos de fabricação. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura, ou enquanto 

perdurar o prazo da garantia, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 

artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 
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O objeto deverá ser entregue no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a autorização de 

fornecimento expedida por parte da Administração Municipal, no seguinte endereço: Rua do Comércio, 

1.424, Centro, CEP 98.410-000, Taquaruçu do Sul - RS, devendo o objeto licitado ser entregue 

conforme especificações mínimas deste edital, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos 

ou quaisquer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Para a cobertura das despesas decorrentes do presente contrato, serão utilizados recursos do 

município oriundos do Termo de Compromisso nº. 401.753-94/2012/ Ministério do Desenvolvimento 

Agrário/ Caixa, através das seguintes dotações do orçamento vigente: 

09.01.2.034.4.4.90.52.00.00.00.00.1100 (692) RECURSO ALIENAÇÃO DE ATIVOS. 

09.01.2.034.4.4.90.52.00.00.00.00.1124 (693) RECURSO FUMDAPE-FUNDO MUNICIPAL DE 

DESENSOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 

09.01.2.034.4.4.90.52.00.00.00.00.1182 (769) RECURSO MDA PRONAT 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: 

I - A CONTRATADA, para a execução do item objeto deste Contrato, cobrará da 

CONTRATANTE o valor total de R$ 199.200,00 (Cento e noventa e nove mil e duzentos reais). 

                  II - O pagamento será efetuado à vista, mediante a entrega do veículo licitado e 

apresentação de nota fiscal eletrônica, devendo constar no corpo da nota o termo de compromisso nº 

401.753-94/2012/Ministério do desenvolvimento Agrário/CAIXA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:  

O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste pelo período de 12 (doze) meses, 

a contar da assinatura do contrato. Após este prazo poderá ser ajustado, utilizando o índice do IGPM, 

do período. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado; 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Terceira deste 

contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega do 

caminhão e dos equipamentos objeto deste contrato; 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos; 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no edital de licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou 

alteração contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO: 
Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos legais, 

sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, salvo 

justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO: 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual 

e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

   E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, 

em três vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul - RS, 19 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

        VANDERLEI ZANATTA                              AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA 

 Prefeito Municipal                                         Liryo Barzotto - Contratada 

              Contratante 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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