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CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 115/2014 

Pregão Presencial  n. 016/2014 – Processo Licitatório n. 030/2014 

 

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 cida-

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

nicipal Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689842430-00, brasileiro, casa-

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

B - CONTRATADA: MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA, pessoa jurídica de direito priva-

do, inscrita no CNPJ n. 92.572.742/0001-00, inscrição estadual n. 319/0000435, Cadastro de Con-

tribuinte Municipal n. 4566/0076, estabelecida à Rua do Comércio, n. 1460, na cidade de Taquaruçu 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu sócio Sr. Flavio José Zanchet, 

brasileiro, casado, empresário, RG n. 9022871017, CPF n. 385.043.670-53, residente e domiciliado 

na Rua Catarina Zanchet, n. 1205, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 

17.07.2002, Lei Complementar nº. 123/2006 do dia 14.12.2006, Lei Federal nº. 8.666/1993, do dia 

21.06.1993, Decreto Municipal nº 036/2007 do dia 15.05.2007, Decreto Municipal nº. 034/2008 do 

dia 07.04.2008 e respectivas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Pre-

gão Presencial nº 016/2014 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, da-

tada de 06 de outubro de 2014, que integram e completam este instrumento e pelas cláusulas expres-

sas a seguir. 

III - OBJETO 

Constitui objeto o fornecimento de materiais de construção para melhoria habitacional em 

residências urbanas e rurais do município de Taquaruçu do Sul, de interesse social (distribuição gra-

tuita), constantes dos seguintes itens: 

1 – Item 02 – 400 metros de cabo de cobre 2,5mm² 750 v várias cores; 

2 – Item 03 – 100mc, de caibro de madeira 5,00cm x 7cm; 

3 -  Item 04 – 24 unidades de caixa plástica para luz 50mm x 100mm; 

4 -  Item 06 – 36 metros cano PVC 25mm; 

5 -  Item  07 -  24 metros, cano PVC 40mm; 

6 – Item 09 – 120 sacas cimento saca 50 KG; 

7 – Item  10 – 100 metros conduite corrugado 3/4; 

8 – Item 12 – 04  unidades, disjuntor 15A; 

9 -  Item 14 – 16 unidades espelho com tomada para caixa de luz 50mm x 10mm; 

10 – Item 15 – 77mc de espelho de madeira 10,00cm largura; 

11 - Item 17; 60 barras ferro 8,00mm, com 12 metros; 

12 - Item 19; 495mc, guia de madeira 2,50cm x 15,00cm;  

13 – Item  21 – 02 unidades janela de ferro basculante 0,40x0,60, com vidro 3,00mm colocado; 

14 – Item 22 – 02  unidades, lavatório de louça com coluna; 

15 -  Item 25 – 1º unidades de plafon de teto branco; 

16 – Item 26 – 06 unidades de prota semi-oca 80cmx2,10, com dobradiças e fechadura de cilindro; 

17 - Item 27; 480mc, ripão de madeira 5,00cm x 5,00cm; 

18 - Item 28; 214mc, roda forro em pvc;  

19 - Item 29; 10 dz, tabua de madeira 30,00cm x 3,00m; 
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20 - Item 31; 55 metros, telhas firborcimento 6mm 1,10 x 2,44m;  

21 – Item  32 – 2000 unidades de tijolo maçiço; 

22 – Item 33 – 8.0000  tijolos vazado, 6 furos, 19 x 14x9cm.  

 

Item 01:  

NOTA 01: A Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, reserva-se no direito de retirar os materi-

ais licitados conforme sua necessidade, durante o período de vigência do contrato, não ficando 

obrigada a efetuar a compra da totalidade licitada durante sua vigência. 

NOTA 02: Os materiais objeto desta licitação que apresentarem defeitos de fabricação, caracterís-

ticas diferentes das solicitadas ou desgaste prematuro em função de baixa qualidade, deverão ser 

substituídos no prazo de 72 horas pela licitante vencedora, sem custo algum para o Município. 

 

IV – CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses contados a partir da assinatura do con-

trato. 

Os materiais de construção deverão ser entregues no pátio da Prefeitura Municipal, Rua do 

Comércio, 1.424, município de Taquaruçu do Sul - RS, num prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

após a autorização de fornecimento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dota-

ções do orçamento do exercício vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

total de R$ 17.573,90 (dezessete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos) corres-

pondendo o valor unitário de: 

R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), sendo R$ 0,95, por m, pelo item 02; 

R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), sendo R$ 1,50, por mc, pelo item 03; 

R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos), sendo R$ 0,40, por unidade, pelo item 04; 

R$ 57,60 (cinqüenta e sete reais e sessenta centavos) sendo R$ 1,60, por m, pelo Item 06; 

R$ 55,20 (cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) sendo R$ 2,30, por m, pelo item 07; 

R$2.976,00 (Dois mil novecentos e setenta e seis reais) sendo R$ 24,80, por saca, pelo item 09; 

R$ 60,00 (sessenta reais) sendo R$0,60, por m, pelo item 10; 

R$ 22,00 (vinte e dois reais) sendo R$ 5,50, por unidade, pelo item 12; 

R$ 56,00 (cinqüenta e seis reais) sendo R$ 3,50, por unidade, pelo item 14; 

R$ 423,50 (Quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) sendo R$ 5,50, por mc, pelo item 

15; 

R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais) sendo R$ 19,00, por barra, pelo item 17; 

R$ 990,00 ( novecentos e noventa reais), sendo R$ 2,00, por mc, pelo item 19; 

R$ 80,00 (oitenta reais) sendo R$ 40,00, por unidade, pelo item 21; 

R$170,00 (cento e setenta reais) sendo R$ 85,00, por unidade, pelo item 22; 

R$ 30,00 (trinta reais) sendo R$3,00, por unidade, pelo item 25; 

R$ 900 (novecentos reais) sendo R$ 150, por unidade, pelo item 26; 

R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) sendo R$ 2,00, por mc, pelo item 27; 

R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) sendo R$ 2,50, por mc, pelo item 28; 

R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) sendo R$ 250,00, por dúzia, pelo item 29; 

R$ 2.079,00 ( Dois mil e setenta e nove reais), sendo R$ 37,80, por unidade, pelo item 31; 
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R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) sendo R$ 0,32, por unidade, pelo item 32; 

R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e sessenta reais) sendo R$ 0,42, por unidade, pelo item 33. 

 

O pagamento será efetuado á vista, de acordo com as quantidades entregues, devendo a em-

presa contratada efetuar a entrega dos objetos solicitados e apresentação de documento fiscal perti-

nente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

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

deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 

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

ceira deste contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

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

trega do 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 alte-

ração 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 

Todos os materiais deverão estar adequados aos padrões e normas da ABNT. 

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 presente 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. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através da Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Luciane Stival Vasconcellos, CPF. Nº 

993.238.180-20, como gestora do contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO 
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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, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 09 de outubro de 2014. 

 

 

                                   

 

 

 

     VANDERLEI ZANATTA                               MERCADO IRMÃOS ZANCHET LTDA                            
       Prefeito Municipal                                               Flavio José Zanchet - Administrador                                         

 

 

 

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS 

Gestora do Contrato 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A ______________________________  B________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 


