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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA Nº 005/2015 

Pregão Presencial 002/2015 – Processo Licitatório nº 004/2015 

 

 

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 em Exercício: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF 

nº. 343.459.730-15, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no município 

de Taquaruçu do Sul – RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa PANOSSO, BONAFÉ E CIA MOTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ. Nº. 19.199.309/0001-80, Estabelecida na Rua Mauricio Cardoso, n 619, sala 02, bairro 

Centro, na cidade de Frederico Westphalen – RS, neste ato representada pelo Administrador 

Cleunesio Bonafé, RG nº 9048305818, CPF nº 462.499.900/20, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Olavo Bilac, n 59, Apartamento nº101, bairro Centro, na cidade de Palmiti-

nho, RS.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

2002, na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº. 9.648, 

de 27 de maio de 1998, no Decreto Municipal nº. 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto 

Municipal nº. 034/2008, de 07 de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão 

Presencial nº. 002/2015 – Processo Licitatório nº. 004/2015. 

 

III - OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de 01 (uma) Motocicleta, zero km, 

ano de fabricação e modelo 2014/2015, HONDA, NXR 160 BROS ESD, fabricação nacional, 

Motor Monocilíndrico quatro tempos, bicombustível (etanol e gasolina) arrefecido a ar com no 

mínimo 160cc, potência mínima de 14,5CV a gasolina e 14,7CV a Etanol, transmissão de 05 

velocidades, Injeção Eletrônica, partida elétrica, sistema de freio dianteiro a disco e Traseiro a 

Tambor, Tanque de combustível mínimo de 12 litros, dimensões comprimento X largura X altu-

ra Mínimas: 2.067 X 810 X1.158mm, altura mínima do solo 247mm, pneus dianteiros/traseiros 

mínimos: DT 90/90-19m/C52P/TS: 110/90-17m/C60p e demais itens exigidos pelo Código Na-

cional de Trânsito. 

Nota 01: A contratada deverá entregar a referida motocicleta no pátio da Prefeitura Municipal. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assina-

tura ou enquanto perdurar o prazo da garantia, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 
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O objeto deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias após a autorização de forne-

cimento expedida por parte da administração municipal, no seguinte endereço: Rua do Comér-

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

tregue conforme especificações mínimas descritas na proposta, sendo que as despesas com 

transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva 

da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

tações do orçamento do exercício vigente de 2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

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

valor total de R$11.080,00 (Onze mil e oitenta reais). 

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

sentação de nota fiscal eletrônica. 

 

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 

valor 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 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 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 consen-

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

CLÀUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA: 
A empresa vencedora deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a 

partir da entrega, contra defeitos de fabricação do veículo e equipamentos, por ela entregue. 

 

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; 
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- 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 DÉCIMA PRIMEIRA : DA FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF nº 837.908.100-

53, como gestor do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratu-

al e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Co-

marca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privile-

giado 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. 

 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 05 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

    VALMIR LUIZ MENEGAT,                     PANOSSO, BONAFÉ E CIA MOTOS LTDA. 

  Prefeito Municipal Em Exercício.                               Cleunesio Bonafé - CONTRATADA. 

 

 

 

JEAN CARLOS MANFIO 

Gestor do Contrato 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª______________________________ 2ª_________________________________    


