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CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°043/2015/PMA 

 

 

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  TRATOR  AGRICOLA  

DE  PNEUS  NOVO. 
 

Que fazem, de um lado o MUNICIPIO DE ARVOREDO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Rua do Comércio, 183, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.995.247/0001-
00, neste ato representado pela Prefeita Municipal, doravante neste instrumento  contratual  

identificação apenas como MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa SHARK DISTRIBUIDORA DE 

TRATORES E PEÇAS LTDA, pessoa jurídica inscrita  no CNPJ- 03.988.196/0004-05, Inscrição 
Estadual 255096410, com sede Avenida Brasil, 2040, Bairro Maria Winckler, cidade de 

Xanxerê(SC), representada pelo procurador OSMAR ANTONIO SALA, brasileiro portador do RG 
9019805151, inscrição CPF sob n° 312.570.620-34, sendo a empresa vencedora do Processo de 
Licitação acima epigrafado, homologado em 18 de novembro de 2015, adiante identificada 

apenas como CONTRATADA; celebram o presente Contrato, com integral sujeição à Lei federal 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e demais 
normas aplicáveis a matéria, pelas disposições constantes do precedente Processo Licitatório e 
pelas Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 

 

Conforme o resultado do julgamento do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2015, na 

modalidade de PREGÃO Nº 024/2015 o MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA  para o 

fornecimento de 01(um) Trator agrícola de pneus, novo, Valtra, modelo BM 100, potencia de 

106CVs, tração 4x4, motor diesel. Turbinado, 04 cilindros, com sistema de injeção bomba 

em linha, transmissão sincronizada com multitorque eletro-hidráulico de 16 marchas a 

frente e 08 a ré, com posição de alavancas laterais, plataforma para operador, tomada de 

força independente, acionamento eletro-hidráulico, diferencial traseiro com sistema de 

bloqueio, direção hidrostática, sistema hidráulico com vazão de 51,8l/min, capacidade de 

levante hidráulico de 4.760kgf, controle remoto com duas válvulas de dupla ação, sendo 

01(um) com desarme automático, freios banhados a óleo, com acionamento hidráulico, 

com painel de instrumento e navegação  com indicadores de luzes de pressão de óleo, do 

alternador, estrutura e arco de segurança de 04(quatro) pontos contra capotamento com 

teto, cinto de segurança, faróis de trabalho dianteiros e traseiros, suporte frontal com 

375kg de peso e traseiros de 210kg cada roda, peso lastreado mínimo de 5.000kgf, pneus 

dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34 R1, com garantia de 01(um) ano.   

 

CLÁUSULA  SEGUNDA –  Do Prazo e  Das Condições De Entrega  Do  Objeto: 

 
O equipamento, objeto desta licitação deverá ser entregue pela contratada à vista de 

requisição emitida por preposto(s) da Administração Municipal, na Garagem de Máquinas do 
Município, sita à Rua João Batista Meneguzzi, s/n°, centro, na cidade de Arvoredo (SC). 

 
O equipamento  será entregue acompanhado de manual de operação, documento fiscal 

hábil e certificado de garantia, além de outras orientações técnicas do fabricante, quando 
existirem, num prazo máximo de 10(dez) dias  da assinatura do contrato. 

 
Constatadas irregularidades no fornecimento do equipamento desta licitação, a 

Administração Municipal poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-los, determinando sua 
imediata substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor: 
 

O valor pela compra do equipamento é de R$ 125.500,00(cento e vinte e cinco mil e 

quinhentos reais), conforme o objeto contratual e de acordo o resultado final da Ata da sessão e 
julgamento do certame licitatório.  

 

CLÁUSULA QUARTA – Dos Pagamentos: 
 

O valor do pagamento será realizado ou autorizado pelo MUNICIPIO, em favor da 

CONTRATADA, pelo fornecimento do item desta licitação no qual esta foi vencedora, 
imediatamente, quando da entrega do equipamento. 

 
O valor deverá ser creditado em conta corrente n°6.449-1, Agencia 1914-3,  do Banco 

do Brasil (001). 
 

CLÁUSULA QUINTA – Do Reajuste de Valores: 

 
O valor ajustado nesta contratação, decorrente da precedente licitação, é fixo e 

irreajustável, salvo a ocorrência, no decorrer da vigência contratual, das possibilidades elencadas 
no art. 65, II, “d”, da lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária: 
 
Os recursos orçamentários para esta contratação têm fonte no orçamento do Município 

no exercício de 2015 na seguinte ação orçamentária: 

03.01..20.608.0007.1.006 – Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas 

VALOR R$ 125.500,00(cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência: 

 
A vigência desta contratação se inicia na data de assinatura deste Contrato 

Administrativo, estendendo-se até 31 de dezembro de 2015. 
 

CLÁUSULA OITAVA - Da Fiscalização: 

 

O MUNICÍPIO disporá de todos os meios possíveis para a fiscalização do fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e das obrigações decorrentes da precedente licitação, 
especialmente na verificação: 

 
I  – Do imediato atendimento às requisições. 
  

II – das especificações técnicas, do equipamento entregue pela CONTRATADA. 
 
III  – da presença de itens e acessórios obrigatórios ou de série do fabricante. 

 

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações do Município: 

 
I – Cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas contratuais e as disposições constantes 

do Processo de Licitação, em todas as suas peças, tudo parte integrante do presente; 
 
II – Efetuar o pagamento, na forma estabelecida na Cláusula Terceira e Quarta e deste 

Contrato; 
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III – realizar as revisões e a manutenção do equipamento, conforme determinar o 

manual de operação ou o manual de orientações técnicas da mesma; 
 

IV – solicitar a presença de pessoal técnico-mecânico da CONTRATADA, sempre que 
o equipamento apresentar problemas ou deficiências operacionais; 

 
V – Cumprir outras obrigações decorrentes da licitação ou da legislação pertinente à 

matéria. 
 

CLAUSULA DÉCIMA  – Das Obrigações da CONTRATADA: 
 
I – Cumprir todas as Cláusulas deste Contrato e as normas constantes do Processo de 

Licitação; 
 
II – Entregar o equipamento, objeto desta licitação, nos termos avençados na Cláusula 

Segunda deste termo contratual, acompanhada de Nota Fiscal e de manuais de orientação 
operacional e técnica; 

 
III – Isentar o Município de qualquer responsabilidade, inclusive inerente ao transporte 

e à segurança do equipamento, ou de terceiros; 
 

IV – Entregar ao MUNICÍPIO, juntamente com o equipamento o certificado de garantia, 
conforme norma do fabricante; 

 

V – Garantir ao MUNICÍPIO as revisões do equipamento, conforme normas do 
fabricante, que devem constar dos manuais e orientações, inclusive fornecendo as peças ou 
partes substituídas e cobertas pelo certificado de garantia. As revisões serão feitas na sede do 

MUNICÍPIO, com as despesas de locomoção do pessoal técnico, à conta da CONTRATADA; 
 

VI – Disponibilizar, sempre que necessário, pessoal, na sede do MUNICÍPIO, para o 
atendimento emergencial, sempre que ocorrerem problemas operacionais ou mecânicos com o 
equipamento; 

 
VII – Cumprir outras obrigações decorrentes do precedente processo licitatório ou em 

decorrências de disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades: 

 

À CONTRATADA, pelo não cumprimento com as obrigações assumidas, através desta 
contratação, ou através do processo licitatório, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades: 

 
I – Advertência. 
 
II – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta. 
 
III – Suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo período de 2 (dois) anos. 

 
IV – Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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Havendo necessidade de aplicações de sanções à CONTRATADA, estas serão 
precedidas de competente processo administrativo, à qual lhe será segurado o contraditório e 
ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – Da Rescisão Contratual: 

 
I – Constituem motivos para a rescisão do contrato: 
 
II – O não cumprimento das cláusulas contratuais, ou das normas contidas no processo 

de licitação, ou de condições constantes na proposta da CONTRATADA.  
 
III – O não atendimento às requisições de fornecimento do equipamento descritos no 

objeto deste Contrato. 
 
IV – A transferência para terceiros da presente contratação. 
 
V – O não cumprimento das normas de segurança e outras relativas à comercialização 

do equipamento, objeto deste contrato, especialmente quanto às especificações técnicas. 
 
VI – Havendo a rescisão do presente contrato, esta se processará de conformidade com 

as disposições dos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

VII – A CONTRATADA, reconhece, em caso de rescisão contratual, os direitos do 

MUNICÍPIO, na forma preconizada no art. 55, IX, c/c art 77, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro: 

 
As questões e/ou dúvidas oriundas do presente, serão discutidas, quando esgotadas as 

possibilidades na esfera administrativa, no Foro da Comarca de Seara (SC), com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com as 

testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 
sucessores a cumprI-lo em todos os seus termos. 

 
Arvoredo  (SC), em 19 de novembro de  2015. 
 

___________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 

JANETE PARAVIZI BIANCHIN – Prefeita Municipal  

 

_________________________________________________ 

SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA  

Osmar Antonio Sala 

Contratada 
 
__________________________________ 

Nome: Antonio Luiz Conte 
CPF/MF: 609.482.649-34 

 
__________________________________ 

Nome: Edson Ezequiel Battiston 
CPF/MF: 059.220.459-39 
Vistas 
________________________ 

Dr. Vilson de Souza 
Assessor Jurídico OAB/SC 7829 
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