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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N°35/2016 

 

 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, 

com sede na Rua Goiás 400 centro, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular o senhor ALDAIR ANTONIO RIGO, 

Prefeito municipal, residente e domiciliado no município de Paial - SC, inscrito no CPF/CIC 

sob o nº 486.325.979-49, e a empresa LG COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° 07.200.582/0001-07, com 

sede na Avenida Leopoldo, n° 4231-E, Bairro Engenho Braun, Cidade e Município de 

Chapecó/SC, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, representada neste 

ato pelo seu sócio gerente o senhor FABIANO PEREIRA, portador da carteira de identidade 

n° 5.133.941, CPF sob o n° 056.216.819-24 e perante as testemunhas abaixo firmadas, 

pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizado pelo Processo Licitatório nº 

023/2016, Pregão Presencial de n° 015/2016, homologado e adjudicado no dia 12 de 

maio de 2016, e que se regerá nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as 

Cláusulas e condições que anunciam   a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1. O Presente contrato tem por objeto a contratação de serviços e fornecimento 

de peças para recuperação do equipamento Trator Valtra BL 88, da Diretoria de Agricultura 

do município de Paial, conforme relação de peças e serviços: 

 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. 
Preço 
Total 

1 3,00 PÇ ENGRENAGEM Orig 321,9075 965,72 
2 2,00 PÇ ROLAMENTO Tinkem 179,7689 359,54 
3 3,00 PÇ PINO. Orig 87,3876 262,16 
4 2,00 TUB COLA T. Bond 17,8342 35,67 
5 2,00 PÇ RETENTOR FREIO Sabó 112,1772 224,35 
6 6,00 PÇ DISCO SEPARADOR Initec 60,2796 361,68 
7 2,00 PÇ RETENTOR EIXO Sabó 81,1457 162,29 
8 8,00 PÇ Disco fricção cerâmica Unitec 84,3558 674,85 
9 2,00 PÇ Suporte placa Orig 387,8941 775,79 

10 2,00 PÇ Anel de posição Orig 443,7152 887,43 
11 2,00 PÇ Mola AGCO 20,5093 41,02 
12 1,00 PÇ Engrenagem freio de mão Tra 95,413 95,41 
13 1,00 PÇ Trava de freio de mão TRA 48,6874 48,69 
14 1,00 PÇ Suporte plantário LD Orig 1.354,5085 1.354,51 
15 2,00 PÇ Rolamento. Tinkem 209,017 418,03 
16 2,00 PÇ Mola retorno AGCO 24,0762 48,15 
17 1,00 SER MÃO DE OBRA Lg 784,7054 784,71 

Total 7.500,00 
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1.2. Integram e completam o presente termo de contrato para todos os fins e direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos e condições do certame licitatório citado ao 

preâmbulo deste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA ENTREGA, 

DO REAJUSTE, DA VIGÊNCIA E PRAZO: 

 

2.1. Pelo fornecimento das peças previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 784,71 (Setecentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e um centavos) pelos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

total de R$ 6.715,29 (seis mil e setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos) somando 

um montante de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). 

 

2.2. Os valores serão pagos pela CONTRATANTE a CONTRATADA, em 15 dias 

após a entrega dos materiais, contados da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao 

objeto licitado, no protocolo do órgão contratante.  

 

2.3. Os valores do presente contrato são fixos e irreajustáveis. Todavia, em caso de 

quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser realizada a recomposição 

dos preços contratados. 

 

2.4. Os Serviços de recuperação deverão ser executados em no máximo 15 
(quinze) dias do recebimento da autorização de fornecimento/prestação dos serviços. A 
licitante vencedora deverá prestar garantia de 90 (noventa) dias após a execução dos 
serviços. 

 
2.5. Os serviços deverão ser prestados na sede da licitante sendo que o transporte 

do veículo até o local e retorno ao município será por conta da contratada. 
 

2.6. O presente contrato terá vigência até 30/09/2016, a contar de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1. O pagamento do objeto do presente contrato será com recursos próprios do 

orçamento vigente na seguinte dotação orçamentária:  

 

Órgão: 06 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Unidade: 01 FUNDEAGRO- Fundo de Desenvolvimento Agropecuário 

Projeto/Atividade: 2.020 Manutenção da frota do Fundo de Desen. Agropecuário 

Elemento (66): 3.3.90.39.19.00.00.00 – Aplicações Diretas 

Elemento (66): 3.3.90.30.39.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 
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4.1. Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto 

do presente contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

 

5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto especificado na cláusula 

primeira de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório citado ao 

preâmbulo onde, como todos os documentos da licitação e especificados pela 

CONTRATANTE, passam a fazer parte integrante do presente contrato, independente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 

  

6.1. Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto (s) deste Contrato, sujeita-se a 

CONTRATADA às penalidades de: 

 

6.1.1. multa de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

 

6.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 7º, da Lei 

10.520/02, e, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

6.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 

alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 

7.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 

7.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO: 

 

8.1. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente 

se reputará se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente passará a 

fazer parte integrante. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 

9.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na lei federal n° 

10.520/2002 e a lei federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores vigentes e pelos 

preceitos do direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições do direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

10.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer 

espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

 

11.1. Este contrato esta vinculado ao certame licitatório citado ao preâmbulo deste 

e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO –  

 

12.1. Fica designado como Fiscal de Contrato a Sr. Alceo Pohl, ocupante do cargo 

de Diretor de Agricultura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: 

 

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei federal 8.666/93 e alterações 

posteriores vigentes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 

 

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Itá, Estado de SC, como competente para 

dirimir questões oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, 

por si e seus assessores, em 3 vias iguais e de mesmo 

teor e rubricadas para todos os fins de direito, na 

presença das testemunhas abaixo arroladas. 
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Paial - SC, 12 de maio de 2016. 

 

 

 

 

ALDAIR ANTONIO RIGO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
FABIANO PEREIRA  

CONTRATADA 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

 

 
 

____________________ 
        Camila Fátima Oliveira 

CPF: 081.928.569-25 
 

   ____________________ 
Antonio Soster 

CPF: 486.301.449-04 
 

 

 

____________________ 
        Alceo Pohl 

Fiscal do Contrato 
 

   ____________________ 
Visto 

Assessoria Jurídica 
 


