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CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 105/2012.  

 Pregão Presencial n. 020/2012 - Processo Administrativo n.1.007.403/12 

 

 

I – PARTES: 

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

Público, inscrita no CNPJ sob n. 92.403.567/0001-27, com sede na 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 Melchior Ficagna, CI n. 103684765-SSP/RS, CPF n. 803.608.150-49, brasileiro, casado, 

residente à Rua Santos Dumont, nº 108, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 
  

B - CONTRATADA: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n. 01.581.295/0001.09, estabelecida a Avenida General Flores da Cunha, 

1157, Bairro Centro, cidade de Seberi-RS, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. 

Josemar Luiz Ciliato, brasileiro, casado, comerciante, portador da RG n. 6017329795-SSP-RS, 

Inscrito no CPF, n. 368.288.310-04, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, 884, na cidade 

de Seberi, 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, e Convênio FPE nº 2242/2012, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, Pesca e Cooperativismo e o município de Taquaruçu do Sul visando a execução de demandas da 

Participação Popular e Cidadã 2011/2012 e do Pregão Presencial nº 020/2012. 

 

III - OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato aquisição de insumos para correção de solo em atendimento 

ao Convênio FPE nº 2242/2012, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo e o município de Taquaruçu do Sul, visando a execução de demandas da Participação 

Popular e Cidadã 2011/2012. 

 

Nota: O objeto deste contrato se destina a correção de solo para plantio de pastagem no atendimento aos 

pequenos e médios produtores de leite do Município de Taquaruçu do Sul e compreende a aquisição de: 

- 272 toneladas de Calcário Dolomítico PRNT mínimo 70%, em sacos de 50 Kg; 

- 47.600 kg de Superfosfato Triplo - 00 42 00, em sacos de 50 Kg; 

- 20.400 kg de Cloreto de Potássio - 00 00 62, em sacos de 50 Kg. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

 A vigência do contrato será até 03 de julho 2013, iniciando a partir da assinatura do mesmo. 

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

entrega emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, obedecendo ao local 

estipulado pela mesma. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

orçamento do exercício vigente, para o exercício de 2012 serão as seguintes: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

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

Elemento de Despesa: 501 3.3.90.32.00.00.00.0001 - Material de distribuição gratuita. 

Elemento de Despesa: 697 3.3.90.32.00.00.00.1211 - Material de distribuição gratuita. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

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

valor total de R$ 137.237,60 (Cento e trinta e sete mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) 

sendo R$38.080,00 (Trinta e oito mil e oitenta reais) pelo calcáreo, perfazendo o valor unitário de 7,00, 

por saco de 50 Kg; R$29.376,00 (Vinte e nove mil trezentos e setenta e seis reais) pelo Cloreto de 

Potássio, perfazendo o valor unitário de R$72,00 (setenta e dois reais) por saco de 50 Kg; e 

R$69.781,60 (Sessenta e nove mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) pelo 

Superfosfato Triplo, perfazendo o valor unitário de R$73,30 (setenta e três reais e trinta centavos) por 

saco de 50kg. 

       II - O pagamento será mensal, referente a quantidade entregue do objeto licitado e 

apresentação de nota fiscal, aceita pelo licitante. (Na nota fiscal, a empresa deverá fazer constar o 

CONVÊNIO Nº 2242/2012). 

 

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 

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. 

 

CLÀUSULA 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, recebendo a contratada somente pelo 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. 
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CLÀUSULA 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. 

 

CLAUSULA 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, 05 de novembro de 2012. 

 

 

 

 

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

     MELCHIOR FICAGNA                                            TRANSPORTES VALE VENETO LTDA 

Prefeito Municipal em Exercício                                                      Josemar Luiz Ciliato  

        CONTRATANTE                                                                        CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

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

Nome:          Nome: 

CPF:           CPF: 

 


