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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UM TRATOR AGRÍCOLA Nº 066-2014 

 Pregão Eletrônico nº 002/2014, Processo Licitatório nº 017/2014. 

Processo Administrativo nº 1.199.449/2013 
 

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 Senhor 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: MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado estabelecida na Avenida Luis Milani, 1.020, na cidade de Frederico Westphalen, RS, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 88.528.534/0001-36, representada neste 

ato por seu sócio Gerente Paulo Ricardo Volkweis, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 

604.792.050-00, identidade nº 7055402197-SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Frederico 

Westphalen, RS, sito a Rua 1º de Maio, 420, realizam a presente contratação amparados na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores com as cláusulas e condições conforme segue. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e LC 

nº 123/2006 consolidadas, do Contrato de Repasse nº 791.399/2013, Celebrado entre a União 

Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa 

Econômica Federal e o Município de Taquaruçu do Sul e da Licitação na Modalidade Pregão 

Eletrônico nº 002/2014 e seus anexos. 

 

III - OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de um Trator Agrícola de pneu, novo, visando à 

execução do Contrato de Repasse nº 791.399/2013, Celebrado entre a União Federal, por 

intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica 

Federal e o Município de Taquaruçu do Sul, na Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2014 e seus 

anexos e da proposta da Contratada datada, de 08 de maio de 2014, que fazem parte integrante 

deste contrato, com as seguintes especificações: 

NOTA 01: A Contratada deverá fornecer garantia e assistência técnica mínima de um ano contra 

defeitos de fabricação, a contar da entrega do mesmo. 

NOTA 02: A assistência técnica e realização de revisões preventivas deverão ser realizadas no 

pátio da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, num prazo máximo de até 48 (quarenta e 

oito) horas, da solicitação feita pelo responsável. 

 

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 30 (trinta) 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 as despesas decorrentes da presente licitação serão utilizados recursos próprios do 

Município e oriundos do Contrato de Repasse nº 791399/2013/Ministério do Desenvolvimento 

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

09.01.2.034.4.4.90.52.00.00.00.00.1124 (673) Equipamento e Material Permanente. 

09.01.2.034.4.4.90.52.00.00.00.00.1182 (675) Equipamento e Material Permanente. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
I - A CONTRATADA, para a execução do item objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor 

total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 

II - O pagamento será á efetuado á vista, mediante a entrega do objeto licitado, apresentação de 

nota fiscal e liberação do recurso por parte do órgão concedente. Deverá constar no corpo da nota o 

Contrato de Repasse nº 791.399/2013/Ministério do Desenvolvimento Agrário/CAIXA. 

 

CLAUSULA 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. 

 

CLAUSULA 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 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. 

 

CLAUSULA 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do artigo 78 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993; 
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- 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. 

 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF. Nº 

837.908.100-53, como gestor do contrato. 

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO e dos seus representados por danos causados direta ou 

indiretamente à CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrente 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. 

 Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul – RS, 27 de maio de 2014. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA                                    MOTO-AGRICOLA VOLKWEIS LTDA 

  Prefeito Municipal                                                   Paulo Ricardo Volkweis – Contratada 

 

                                                           

 

         JEAN CARLOS MANFIO 

                                                                  Gestor do Contrato 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª _______________________                                      2ª   _______________________ 


