
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Departamento de Compras e Licitações
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CONTRATO Nº 052 /2019

PROCESSO 078/2019- PREGAO PRESENCIAL 046/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
PAIAL E A EMPRESA HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL,
INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A,
CNPJ 13.837.846.0001-22 OBJETIVANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA NOVA ANO 2019.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1.1 CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PAIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ-MF sob o n 01.614.376/0001-59com sede administrativa na Rua Goiás,
400 Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal em Exercício Senhor NEVIO ANTONIO MORTARI,
CPF N.º 310.840.959-04

1.2 CONTRATADO: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A pessoa jurídica de direito privado
com sede RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 315 PARTE, ITATIAIA/RJ
neste ato representada pelo seu procurador Marcelo Luiz Luterek portador do
CPF Nº 031.899.099-70.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E FUNDAMENTO LEGAL, E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade a execução do serviço contratado descrito no
objeto, constante do PREGÃO PRESENCIAL 046/2019, edital ao qual se vincula conforme PROCESSO Nº
078/2019 à PROPOSTA DE PREÇOS DATADA DE 17/10/2019 à Lei 10.520/2002, com o Decreto 102/2006 de 30
de junho de 2006 e ainda a Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, assim como pelas clausulas e condições a seguir
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento do bem, conforme descrito abaixo:
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ITEM QTDE UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO
TOTAL R$

01 01 UND Escavadeira Hidráulica sobre esteiras nova, ano
2019, com código FINAME, com peso
operacional de no mínimo 17.000 kg e máxima
18.500 kg equipada (em razão da capacidade
máxima de transporte dos caminhões da
municipalidade), com as seguintes especificações
técnicas:
Motor: diesel de no mínimo 04 cilindros, turbo
alimentado, com injeção direta de combustível,
turbo alimentado, com potência mínima bruta de
121 HP, com bomba de auto abastecimento de
combustível;

Sistema elétrico de tensão: de no mínimo 24 volts;

Sistema hidráulico: bomba hidráulica com pistões
axiais com curso variável, com vazão mínima de
135l/m cada bomba.

Chassi: com construção robusta e todas as
estruturas soldadas projetadas para suportar
tensões extremas;

Esteiras: sapatas de garra tripla com no mínimo
700 mm de largura, fabricada com ligas temperadas
por indução de garras duplas, pinos de conexão
com tratamento térmico, corrente por elos selados
autolubrificados isolados, com número de roletes de
no mínimo 02) dois superiores e (07) sete inferiores,
Largura de transporte máximo de 2,70 metros (em
razão da capacidade máxima de transporte dos
caminhões da municipalidade)

Força de operação: lança de no mínimo 5,10 m e
braço mínimo de 2,25 m de comprimento,
capacidade da caçamba de no mínimo 0.80 m³.

Com faróis de trabalho dianteiro, no mínimo dois
espelhos retrovisores externos.

HYUNDAY 406.900,00
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Cabine fechada com ar condicionado, estrutura
reforçada; sistema de monitoramento via satélite
(telemetria ou via telefone); cabine com assento
suspensão de vários ajustes, com encosto
reclinável, com computador de bordo (tela monitora
compatível/similar em cristal líquida colorida) modo
econômico padrão de fábrica. Garantia do
fabricante de no mínimo 12 meses, contra defeitos
de fabricação sem limites de horas trabalhadas.
Garantia do fabricante de no mínimo 24 meses,
contra defeitos de fabricação no motor e trêm força
sem limites de horas trabalhadas. Plano de
assistência técnica e manutenção gratuita que
contemple no mínimo 3.000h trabalhadas, com as
revisões conforme estabelecido pelo fabricante.
Todos os itens devem ser padrão de fábrica. Todos
os demais itens de fabrica relacionados no
prospecto técnico do equipamento ofertado; Itens
obrigatórios e exigidos por lei, fixados na legislação
Brasileira. Para fins de assistência técnica o
município não se responsabiliza pelo translado do
equipamento. O atendimento pela assistência
técnica deverá ser em até 48 horas da solicitação

OBRIGACOES DA CONTRATADA: Fornecer os
equipamentos 0 (zero) Hora, de acordo com as
especificações, prazos e condições constantes no
presente Edital, observando todas as condições de
garantia previstas no contrato a ser estabelecido
entre as partes.

. Fornecer os equipamentos 0 (zero) Hora, objeto deste
Edital, em sintonia com o representante indicado
pela secretaria gestora, acatando sugestões,
normas e orientações que possibilitem maior
qualidade ao contrato.

Fornecer os equipamentos 0 (zero) Hora, acompanhado
de manuais, especificações e acessórios
necessários a sua utilização, e prestar
esclarecimentos e informações técnicas que
venham a ser solicitadas pelo Município.

Entregar os equipamentos conforme Nota de Empenho,
– Termo de Referência - do Edital.
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Obedecer rigorosamente a data de entrega fornecida
pelo Município, que não poderá ser alterada salvo
prévia e expressa autorização da fiscalização.

Arcar com os prejuízos causados ao Município,
decorrentes de serviços de assistência técnica e
manutenção inadequada ao equipamento, quando
evidenciada sua culpa, por ação ou omissão.

Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todos
e quaisquer danos materiais ou pessoais,
decorrentes dos trabalhos que direta ou
indiretamente executar, ainda que tais danos
sejam causados por caso fortuito, força maior ou
atos de terceiros ou ainda que decorram de
determinações da fiscalização, para cuja execução
a Contratada tomará as medidas de segurança
necessárias, tal responsabilidade se estende aos
danos causados ao seu próprio pessoal e
materiais, bem como aos do Município, seus
prepostos e terceiros.

O equipamento, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à
substituição desde que comprovada a pré-
existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou
condições inadequadas de transporte que
comprometam a integridade do equipamento Caso
o equipamento entregue apresentar em qualquer
momento irregularidade que comprometa sua
utilização, qualidade, ou ainda lhe diminua o valor,
fica a Contratada obrigada a substituí-lo, sob pena
de aplicação de penalidade.

Zelar pela qualidade dos equipamentos entregues.

Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município,
cumprindo às exigências da mesma.

Aceitar os métodos e processos de acompanhamento,
verificação e controle adotados pelo
gerenciamento.

Custear todas as despesas decorrentes dos
fornecimentos, arcando com todos os tributos,
taxas e licenças municipais, estaduais e federais,
que incidam ou venham a incidir, direta ou
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indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas
as despesas gerais, diretas ou indiretas.

Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste
Edital, em desacordo com as especificações, será
imediatamente notificado à(s) licitante(s)
vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir
prontamente os equipamentos, correndo por sua
conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas no edital.

Comunicar ao Município, a qualquer tempo, toda
anormalidade que envolva a fabricação do
equipamento fornecido, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a
devida correção.

Reparar, corrigir, remover ou substituir imediatamente,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
contratual em que se verificarem defeitos, quebra,
vícios, adulterações ou incorreções.

Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação.

Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas
impostas ao Município por autoridade competente,
em decorrência do descumprimento do contrato,
de Lei ou regulamento aplicável à espécie, por
parte da Contratada.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do
cumprimento das obrigações supramencionadas,
bem como pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos
federais, estaduais e municipais, que incidam ou
venham incidir sobre o objeto do contrato, bem
como apresentar os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo Município de Paial/SC.

Prestar GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA de
acordo com as especificações deste Edital:

O prazo de garantia integral para os equipamentos é de
no mínimo de 12 (doze) meses em Peças e Serviços, por
Assistência Técnica Autorizada e terá seu termo inicial a
contar do recebimento definitivo do bem.

Para efeito de recebimento serão inspecionados os
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equipamentos pelo representante indicado pela
Secretaria Gestora.

Assistência Técnica prestada para todos os itens
durante o período de garantia, com nome, CNPJ,
inscrição estadual e endereço completo do responsável
pela assistência técnica, caso seja prestada por
terceiros.

Declaração da proponente que há representante e
assistência técnica indicada pelo fabricante capaz de
atendimento num raio de até 80 Km.
Realizar sem custos as revisões e as assistências

técnicas das primeiras 3000 horas iniciais, bem
como  o fornecimento de todos os insumos e
serviços necessários, atendendo sempre a
recomendação do fabricante, conforme determina
o manual de manutenção e operação do mesmo,
no que se refere a manutenção preventiva, exceto
manutenção corretiva, usando sempre pecas
genuínas, sem nenhum custo ao município,
devendo ser realizadas no pátio de máquinas da
Prefeitura Municipal de Paial/SC /ou onde o mesmo
estiver operando, por meios técnicos
especializados. As revisões, entrega dos materiais,
coleta de óleos e filtros, correias e outras peças
deverão ser feitas por funcionários da empresa ou
contratada (devidamente cadastrada).

Todos os custos de mão de obra, peças, componentes,
transporte, hospedagem ou quaisquer outros para o
atendimento de Garantia e Assistência Técnica serão de
inteira e total responsabilidade do fornecedor.

Independente da licitante vencedora SER ou NÃO
concessionária autorizada, a mesma deverá entregar os
equipamentos ZERO HORA, em perfeito estado de
funcionamento, sem arranhões, com a documentação
completa e atualizada.

Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com
catálogo de peças, operação e manutenção.
O TREINAMENTO deverá ser realizado, sem ônus para
o Município, na sede da Contratada, por um profissional
habilitado, devidamente identificado, com fornecimento
de manuais operacionais. Os participantes serão no
mínimo de 03 (três) funcionários por equipamento
designados pela Prefeitura, com os seguintes itens a
serem explorados:
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Conteúdo que garanta os conhecimentos técnicos
suficientes para operacionalização do(s)
equipamentos, quanto às dúvidas básicas de
funcionamento, utilização dos equipamentos;

Conhecimento para detectar problemas comuns e
reportar ao serviço de assistência técnica da
contratada as falhas e defeitos apresentados nos
equipamentos.

Despesas com hospedagem e alimentação, dos
funcionários que participarão do treinamento será por
conta da empresa vencedora.

A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas
as solicitações de equipamentos efetuadas através
de Nota de Empenho, desde que as notas sejam
emitidas durante a vigência do termo contratual
mesmo se a entrega delas decorrentes sejam
previstas, neste instrumento convocatório

Assinar o contrato administrativo

Manter, durante a vigência do contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação

Parágrafo 1º Consideram-se integrantes ainda do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais neste ato as partes
declaram conhecer e aceitar:

a) edital referente ao PREGÃO n.º 046/2019.

b) proposta elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de 17/10/2019

Parágrafo 2º O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos em até 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades ajustadas no ANEXO I do edital do
PREGÃO n.º 046/2019, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante
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termo de aditamento, com base no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

1. A entrega do equipamento constante do ANEXO I – DO OBJETO DO CONTRATO” é de até 10 (DEZ)
dias corridos, a contar da emissão da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3. É de responsabilidade da CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
4. O valor total do presente fornecimento é de R$ 406.900,00 ( quatrocentos e seis mil e novecentos reais)
e a despesa decorrente da aquisição correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5. O pagamento será efetuado 30 dias a contar da data do recebimento da documentação fiscal completa
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis). A ordem de pagamento será emitida pela Seção de
Finanças do Município, a favor da CONTRATADA, em agência bancaria a ser indicada pela
CONTRATADA, (ou conforme informado na proposta), ou boleto bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente
bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente
subseqüente.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
Cod.Red. Un.Orç. Proj./Ativ. Elemento Despesa Compl.do Elemento Saldo

Disponível
Valor Previsto

104 07.01 1.024 44900000000000 44905191000000 921,11 921,11
108 07.01 1.024 44900000000000 44905191000000 32.095,00 32.095,00
194 07.01 1.024 44900000000000 44905191000000 350.000,00 350.000,00
200 07.01 1.024 44900000000000 44905191000000 25.000,00 23.983,89

Total
Previsto:

407.000,00

Total Geral: 407.000,00
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PARÁGRAFO SEGUNDO Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal
será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento,
sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da
documentação fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO A constatação de irregularidades na execução deste ajuste
motivará o desconto da importância correspondente ao
descumprimento sem prejuízo da eventual aplicação das
penalidades fixadas na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6. Os valores constantes do presente contrato e expressos em Reais não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7. Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, pelo descumprimento das demais obrigações
assumidas a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores parte integrante deste Contrato.

7.1. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.

7.2. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por
cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
incidentes, quando destacados no documento fiscal.

7.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 (sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente
considerados inexecução.

7.4. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação em
procedimento licitatório e impedimento de contratar com a Administração e, ainda, declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

7.5. Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à composição de
perdas e danos causadas a administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará
com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na
hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos
fixados pelo inadimplente.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a incidência do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/1993, dará direito à CONTRATANTE de rescindir,
unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, as
disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação, em sendo inadimplente a CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Itá - SC, em uma das varas da Fazenda Pública, com expressa
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste
e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Paial (SC), 21 de OUTUBRO DE 2019

Nevio Antônio Mortari HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL
Contratante Contratada
MUNICIPIO DE PAIAL MARCELO LUIZ LUTEREK

Testemunhas:

01. ______________________________ 02. __________________________
Nome: MIRIAN DARGAS Nome: RENAN VIZZOTO
CPF: 060.796.419-76 CPF: 061.419.639-60

FISCAL DO CONTRATO
ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA
CONFORME DECRETO 043/2019

Data: __________/_____/___________

DHONATAN RENAN POMMERENING

OAB/SC 46461/SC Assessoria Jurídica
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