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CONTRATO DE COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS nº. 102/2012 

 Pregão Presencial nº. 015/2012 - Processo Administrativo nº. 1.348.395/2012.   

 

 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL – RS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, 

Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº. 92.403.567/0001-27, neste ato representada por 

seu Prefeito Municipal, senhor Mauro Olinto Sponchiado, brasileiro, casado, portador do RG nº. 

5042533686/SSP-RS, inscrito no CPF nº 494.125.660-34, residente e domiciliado na Rua do Comér-

cio nº 88, nesta cidade de Taquaruçu do Sul.  

 

B - CONTRATADA: FENOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº. 01.131.363/0001-29, estabelecida à Avenida Flores da Cunha, 4546, 

Bairro Laranjal, na cidade de Carazinho - RS, neste ato representada por seu Sócio Hermes Danieli, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Coimbra, nº 034, Bairro Operário, na cidade de 

Carazinho, RS, portador da Cédula de identidade nº. 903.660.7597-SSP-RS, CPF. nº. 230.106.140.04. 

 

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, objetivando a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍ-

COLAS PARA MANEJO DE PRÉ-SECADO, PARA ATENDER AO CONVÊNIO FPE Nº 

1142/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉ-

DIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPE-

RATIVISMO E O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL e da Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 015/2012 e seus anexos. 

 

III - OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para manejo 

de pré-secado com as seguintes características: 

Item 01: Uma enfardadeira de pré-secado para fardos redondos, com sistema de câmara fixa, Largura 

total 2,30m, cumprimento total 3,55m, altura total 2,30m, peso: 2500Kg, Potência requerida de 85 CV, 

Tomada de Força (PTO):540 RPM, 16 cilindros; largura do recolhedor: 1,20m; 2 pneus: 260/70 – 16 

ou 11L 15, sistema de alarme luminoso para liberação dos fardos. MARCA: STABRA MODELO 

ROTORGREEN SCF 12-13. 

 

Item 02: Um espalhador e enleirador combinados (ancinho), com leira dupla, largura de trabalho em 

posição de espalhamento 3,00m a 3,60m, largura de trabalho no enleiramento leira simples 3,00m e 

duas leiras conjugadas 6,00m, dois rotores, dez molas de rotor, ajuste da altura de recolhimento dos 

rotores, rodado 15 x 6,00-6 4 PR, largura de transporte 2,80m, engate três pontos, barra defletora de 

segurança, cabeçalho pivotante e engate oscilante, rodados reguláveis em altura e orientados através de 

uma alavanca. MARCA NOGUEIRA MODELO HAYNOG 300. 
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Item 02: Um espalhador e enleirador combinados (ancinho), com leira dupla, largura de trabalho em 

posição de espalhamento 3,00m a 3,60m, largura de trabalho no enleiramento leira simples 3,00m e 

duas leiras conjugadas 6,00m, dois rotores, dez molas de rotor, ajuste da altura de recolhimento dos 

rotores, rodado 15 x 6,00-6 4 PR, largura de transporte 2,80m, engate três pontos, barra defletora de 

segurança, cabeçalho pivotante e engate oscilante, rodados reguláveis em altura e orientados através de 

uma alavanca. MARCA NOGUEIRA MODELO HAYNOG 300. 

Item 03: Uma plastificadora de fardos, com contador de voltas automático tamanho – (largura x dia-

metro x cm) 1.20m de largura x diâmetro de 100,00 a 150,00cm, peso máximo do fardo 1000Kg, sis-

tema de carregamento de fardo com braço lateral, mesa de empacotamento três correias e dois rolos, 

um pré-esticador com suporte de rolo de plástico, dois cones ajustáveis para guiar o fardo, sistema de 

corte automático do plástico, comando a cabo, operação semi-automática para contagem dos fardos e 

número de voltas do plástico, kit de parada automática do sistema de empacotamento, sistema de corte 

e rearmamento automático do plástico, relação de pré-esticamento do plástico 70%, rodado 10.00/80-

12”, conexões hidráulica com um comando simples com retorno livre. MARCA STABRA MODELO 

SUPER PAC PHA 550. 

Notas: 

1. A empresa deverá entregar o objeto contratado no pátio da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do 

Sul, devendo os custos estar inclusos no preço final cotado. 

2. A contratada deverá fornecer treinamento e capacitação técnica, no município de Taquaruçu do Sul,  

para o(s) operador (es) de no mínimo 10 horas, sem custo adicional. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do mesmo. 

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de até 60 (sessenta) dias após a ordem de entrega 

emitida pela Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente licitação, serão suportadas pelas dotações do orçamento do 

exercício vigente do ano de 2012, classificadas e codificadas conforme segue: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

Projeto de Atividade: 2035 – Programa de Incentivo ao produtor Rural. 

Elemento de Despesa: 506 4.4.90.52.00.00.00.00. 0001 – Equipamento e Material permanente. 

Elemento de Despesa: 698 4.4.90.52.00.00.00.00. 1212 – Equipamento e Material permanente. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

I - A CONTRATADA, para a execução do Objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o 

valor total de R$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais) sendo R$82.300,00 (Oitenta e dois 

mil e trezentos reais) pela enfardadeira de pré-secado; R$18.000,00 (Dezoito mil reais) pelo Espalhador 

e Enleirador e R$58.700,00 (Cinquenta e oito mil e setecentos reais) pela Plastificadora de Fardos. 

II - Os pagamentos serão efetuados à vista, mediante a entrega do objeto licitado e apresen-

tação de nota fiscal. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:  

I - O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste, dentro do prazo de vigência. 

II – No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste do va-

lor do contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

 

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 obje-

to 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 al-

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

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

mento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÀUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA: 

A empresa deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a partir da entrega, 

contra defeitos de fabricação dos equioamentos. 

 

CLÀUSULA OITAVA - 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, recebendo a contratada somente pelos objetos já 

fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer outro título, no pre-

sente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos pre-

ceitos 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. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – 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 a-

presente. 

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

em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e le-

gais efeitos. 

 

 

                                  Taquaruçu do Sul, RS, 26 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

...........................................................            ............................................................................... 

   Mauro Olinto Sponchiado                       FENOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE             Hermes Danieli – CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

A ..................................................                    B  .................................................................... 

Nome:         Nome: 

CPF:         CPF: 
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