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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2016 

Pregão Presencial nº 006/2016 

 

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 Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 

689.842.430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na 

cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 76.527.951/0008-51, neste ato representada pelo procurador Sr. 

José Luis Lunardi, brasileiro, RG nº 1001061165, expedida pela SSP –IGP-RS, CPF nº 

218.755.290-04, residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo - 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 

006/2016 - Processo Licitatório nº 009/2016, pelos termos da proposta da CONTRATADA, 

datada de 25 de abril de 2016, que integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas 

expressas a seguir. 

 

III – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

MECÂNICOS INCLUINDO DESLOCAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA TROCAR BOMBA INJETORA, UNIDADES 

INJETORAS TURBO E CONSERTAR TRINCAS NO COLETOR DE ESCAPE, DA 

CARREGADEIRA DE RODAS CATERPILLAR, MODELO 924HZ, SÉRIE 

0WLB00743, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

DE TAQUARUÇU DO SUL. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

1.1 – A entrega das peças e realização dos serviços para recuperação da máquina de que trata o 

objeto deste Contrato deverá ser executado junto da CARREGADEIRA CATERPILLAR, 

Modelo 924HZ, na Garagem Municipal e, caso justificar-se necessário, a Contratada, sob sua 

responsabilidade, poderá retirar parte ou todo o equipamento para reforma e posteriormente 

proceder na montagem mediante a colocação de peças de primeira linha (genuínas ou  reman 

conforme edital) e mão-de-obra qualificada, devendo entregá-la em plenas condições de 

funcionamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do presente 

Contrato.  

1.2 - A CONTRATADA executará os serviços de colocação das peças licitadas, atendendo as 

especificações técnicas aplicáveis à espécie, empregando a melhor técnica com vistas ao 

correto funcionamento da máquina e à conservação dos componentes originais e substituídos.  
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1.3 - Verificando-se a necessidade de substituição de outras peças que não são parte integrante 

deste Contrato, deverá a CONTRATADA submeter o requerimento à análise e aprovação do 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA 

2.1 - Compete à CONTRATADA:  

A - Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratual, responsabilizando-se 

por eventuais encargos trabalhistas, tributários, civis e criminais, bem como por quaisquer 

danos causados a terceiros em razão da reforma;  

B - A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução e vigência do presente 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

C- A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos preços e condições apresentadas na 

proposta, os acréscimos ou supressões nos itens que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1° da Lei 8.666/93;  

D - Fornecer garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação das peças, começando a 

partir da instalação das peças na máquina. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO:  

3.1 - O preço total a ser pago é a proposta final ofertada pela CONTRATADA, quantificado 

em R$ 30.081,00 (Trinta mil e oitenta e um reais). 

  

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 - As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pelas dotações do orçamento do 

exercício vigente no ano de 2016. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 

Projeto Atividade: 2.034 – Manutenção Patrulha Agrícola. 

Elemento de Despesa: 666 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 – Material de Consumo. 

Elemento de Despesa: 668 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 – Outros Serviços de Terceiros P. 

Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado á vista, mediante a entrega da totalidade do objeto licitado e 

apresentação de nota fiscal eletrônica. 

5.2 - Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação vigente 

que regular a matéria.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DURAÇÃO DO CONTRATO 
6.1 - O presente Contrato terá vigência de doze meses, tendo início na data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE 
7.1 - O presente contrato não sofrerá reajuste. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
8.1 - A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos 

preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I - Advertência; 
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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 NONA - RESCISÃO 

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos 

artigos 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, decorrendo as 

conseqüências definidas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo de quaisquer 

outras sanções previstas.  

9.2 - Em havendo a inexecução total ou parcial do Contrato por parte da CONTRATADA, 

poderá o Contratante proceder à sua rescisão unilateral, sem prejuízo das penalidades previstas 

na cláusula oitava.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO 

10.1- O presente contrato encontra-se vinculado ao Pregão Presencial n° 06/2016, parte anexa 

e integrante deste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS 
11.1 - Situações não previstas expressamente neste instrumento contratual regular-se-ão pelo 

disposto no Pregão Presencial nº 06/2016, Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 

8.883/94, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se supletivamente 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ANEXOS 

12.1 - Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, a proposta vencedora da 

empresa licitante contendo a relação das peças e serviços e respectivas especificações, bem 

como o Pregão Presencial n° 06/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 - 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 DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 
Rua do Comércio, 1424 - Fone/Fax: 55-3739-1080 

CEP: 98.410-000  

CNPJ: 92.403.567/0001-27 

 E-mail: municípiodetaquarucudosul@hotmail.com                  

 

 

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, 02 de maio de 2016. 

 

 

 

 

______________________________             ____________________________ 

 VANDERLEI ZANATTA          PARANÁ EQUIPAMENTOS  S. A. 
Prefeito Municipal             José Luis Lunardi - procurador 

 

 

 

 

                                           Jean Carlos Manfio 

                                            Gestor do Contrato 
 

 

 

Testemunhas: 
 
 
A _________________________________     B ________________________________ 
Nome:                                                                Nome:  
CPF.                                                                   CPF.  
 


