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CONTRATO Nº  031/2015 DE AQUISIÇÃO  DE  UMA CAÇAMBA 
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 

 
Pelo presente Contrato de Aquisição e Fornecimento de equipamentos agrícolas para o 

Município, nos termos do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Municipal n° 798/2007, e, 
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO 
DE LIBERATO SALZANO - RS, pessoa jurídica de direito público interno CNPJ sob nº 89.030.639/0001-
23, neste ato representada por seu  Prefeito Municipal, Sr. GILSON DE CARLI, doravante denominada 
simplesmente Município, e de outro lado, a empresa VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.035.645/0001-98 com sede na na Rod. 
BR 153 Km 49 nº 10, Erechim/RS, neste ato representada por seu sócio proprietário CELSO 
BEVILACQUA, portador de RG  Nº 8036630401 SSP/RS e  CPF 514.379.60-00, de ora em diante 
denominada simplesmente Contratada,  na forma da Lei e em conformidade com os autos do Processo 
Licitatório relativo ao Pregão nº 006/2015, têm entre si certas e ajustadas as seguintes cláusulas e 
condições: 

Cláusula Primeira – De acordo com o Processo Licitatório referente ao Edital de Pregão nº 
006/2015, a Contratada compromete-se a fornecer ao Município:  

   Uma Caçamba basculante stander com capacidade para 6,00m³ dimensões 4000 x 2500 x 
650, caixa de carga com costelas de reforços, 02 cilindro hidráulico central, sistema hidráulico completo, 
tomada de força e bomba acoplada com acionamento eletropneumático, assoalho em chapa 6,35 mm, 
laterais em chapa 4,76mm, chassi da caixa e sobre chassi em viga “U” de3 8,00mm e embutido de 
6,35mm, tampa traseira com basculamento e abertura lateral, para-lamas envolventes com tampa 
barros, protetores laterais, para-choque traseiro móvel, caixa para ferramentas, barril para água, sistema 
elétrico, tratamento por jato de granalha com fundo anticorrosivo. Acabamento por jato de granalha com 
fundo anticorrosivo. Acabamento em tinta PU na cor solicitada. Demais componentes de montagem 

Cláusula Segunda - A Contratada deverá proceder à entrega física e técnica do 
equipamento objeto da aquisição, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do 
contrato, na sede administrativa do Município sita na Av. Rio Branco, nº 234, na cidade de Liberato 
Salzano - RS, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais. 

Parágrafo Único – O prazo acima ajustado poderá ser prorrogado na ocorrência das 
hipóteses previstas no art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Cláusula Terceira - Pela aquisição e fornecimento do equipamento objeto deste contrato, o 
Município pagará a Contratada mediante a emissão respectiva de Empenho e Nota Fiscal, o valor total 
de R$ 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais), sem reajustes, (mediante respectivo Termo 
de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 2, do item X, do Edital de 
Pregão 006/2015). 

Cláusula Quarta – O Município será isento de toda e qualquer obrigação que lhe for 
atribuída neste instrumento, especialmente quanto ao pagamento, se a máquina objeto da aquisição e 
fornecimento não for entregue pela Contratada no prazo previsto na Cláusula Primeira ou em eventual 
termo aditivo de prorrogação. 

Cláusula Quinta - O recebimento do equipamento dar-se-á na forma estabelecida pela Lei 
Federal nº 8.666/93, em seu Art. 73. 

Cláusula Sexta - Se o equipamento apresentar especificações em desacordo com o 
estabelecido no Edital, o Município poderá rejeitar o seu recebimento, bem como declarar a inidoneidade 
do fornecedor. 

Cláusula Sétima - O Termo de Garantia de Fábrica do veículo fará parte integrante deste 
instrumento, responsabilizando-se a Contratada pela fiel execução do mesmo. 

Parágrafo Único - A Contratada compromete-se a fornecer assistência técnica e garantia 
do equipamento, de no mínimo 12 meses, além da efetivação de duas revisões gratuitas, durante a 
garantia. 

Cláusula Oitava - A vigência do presente contrato terá início na data de sua firmatura, e 
findará ao término do período da garantia dos equipamentos. 

Cláusula Nona - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração do Município, que anotará em registro próprio, eventuais ocorrências ou 
anormalidades constatadas, determinando no que for necessário, a imediata regularização ou 
providências administrativas a serem tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da 
Contratada pela boa execução do Contrato. 
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Cláusula Décima - A Contratada compromete-se a manter durante a vigência deste 

Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas por ocasião da Licitação. 
Cláusula Décima Primeira - O presente Contrato somente poderá ser alterado nas 

hipóteses previstas no Art. 65, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Cláusula Décima Segunda - A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no 

presente Contrato, por parte da Contratada, ensejará uma indenização ao Município, de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado, importância esta que será devidamente atualizada ao termo do 
efetivo pagamento, sem o prejuízo de outras multas previstas neste instrumento e aplicações de sanções 
administrativas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520. 

Cláusula Décima Terceira - O presente Contrato somente poderá ser rescindido por 
qualquer uma das razões constantes no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta - Em caso de rescisão contratual por descumprimento das 
obrigações ora assumidas, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do Contrato, além da aplicação das penalidades administrativas cabíveis. 

Cláusula Décima Quinta - O presente Contrato vincula-se ao Edital de Pregão nº 006/2015, 
para todos os fins que se fizerem necessários. 

      Cláusula Décima Sexta - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:   

 
Secretaria da Agricultura 
1025 –  Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas 
4.4.90.52.00.00.000.00 – Equipamentos e Material Permanente 

  
Cláusula Décima Sétima - As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de 

Constantina/RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Contrato. 
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias 

de igual forma e teor, na presença das testemunhas instrumentais. 
 
 
Centro Administrativo Wilson Boeni Gewher de Liberato Salzano – RS, aos 07 dias do mês 

de abril de 2015. 
 

  
 Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

Adir Marcolan 

Secretário Municipal de Obras e Viação 

Gestor do Contrato 

 

 

Versátil Implementos Rodoviários 

Empresa Contratada 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: Lourdes Valduga Sfredo – Secretária Municipal de Administração 

CPF: 559. 060. 870- 87 

 

Nome: Neivo Antonio Panassolo – Sub Secretário de Obras e Viação 

CPF: 102 124 930-00 
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