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CONTRATO Nº 076/2017 

Pelo presente instrumento que firmam o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, entidade de 

direito público, inscrito no CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, 

939, Centro, representado pelo Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, 

inscrito no CPF nº 951.856.900-20 e RG nº 1065950816, residente e domiciliado na Rua Felipe 

Werlang, nº 209, na cidade de Nova Boa Vista/RS, aqui simplesmente designado 

CONTRATANTE, e de outro lado  a  empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA,  inscrita no CNPJ nº 06.224.121/0008-70, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 5301, 

Vila Exposição, na cidade de Passo Fundo/RS, representada neste ato pelo Sr. CELSO ANTÔNIO 

SCHAFFER, brasileiro, portador do CPF nº 487.473.510-04, cédula de identidade n.º 6049256339, 

aqui doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente em conformidade com o descrito 

em seus termos, cláusulas e condições a seguir: 

 

  Cláusula Primeira – Fundamento Legal 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, aceitam 

incondicionalmente pelos contratantes como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Edital nº 021/2017, Processo Licitatório nº 059/2017, Pregão Presencial 

n° 018/2017 e proposta da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for 

omisso. 

 

Clausula Segunda: Do Objeto 

Aquisição de uma retroescavadeira nova, Marca/Modelo NEW HOLLAND B95B, 

Fabricação nacional, ano de fabricação 2016, tração 4x4, equipada com motor diesel de 04 (quatro) 

cilindros, turbo alimentado com potência 101hp, horímetro zerado, chassi inteiriço em peça única, 

cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com caçamba frontal de 02 (dois) cilindros de 

fábrica, capacidade de carga de 1m³ e caçamba da retroescavadeira concha traseira de 0,26m³, 

bomba hidráulica de engrenagens com vasão mínima de 152 litros por minuto, bloqueio travamento 

diferencial, peso operacional de 7.200 kg, pneus novos dianteiros 12,5x80x18 10 lonas, pneus 

novos traseiros de no mínimo 19,5x24 16 lonas, bem como demais equipamentos obrigatórios 

exigidos. 

 

Cláusula Terceira – Do Prazo de Entrega 

O objeto do presente contrato deverá ser entregue em até 10 (dez) dias, contados da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n.8.666/93, através de termo de 

aditamento. 

 

Cláusula Quarta – Das Responsabilidades 

O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do Contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a Contratada. 

A empresa Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

fiscalização, a serem adotados pelo Município. 

 

Cláusula Quinta – Das Obrigações da Contratada 

Entregar o equipamento adjudicado de acordo com as características e exigências do 

contrato, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas Serviços Urbanos e Transito. 

Prestação de assistência técnica num raio de no máximo 200km da sede do município, com 

mecânicos treinados e de que possui estoque regular de peças referente ao item licitado. 
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Ofertar ao Município um treinamento para os operadores de máquina com carga horário não 

inferior a 15 (quinze) horas. 

Prestar garantia de no mínimo (12) doze meses quanto a defeitos de fabricação, ficando o 

licitante vencedor responsável pela mesma, bem como isenção de pagamento de mão-de-obra nas 

revisões periódicas durante este mesmo período. 

 

Cláusula Sexta – Das Obrigações do Contratante 

Pagar a contratado o valor certo e ajustado entre as partes em prazo não superior a 10 (dez) 

dias contados da entrega e recebimento técnico do bem. 

Ter reservado o direito de não mais contratar a contratada, caso a mesma não cumpra o 

estabelecido no Contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei nº8.666/93; 

 

Clausula Sétima – Do Preço  

O preço certo e ajustado entre as partes é de R$. 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 

No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como tributos e demais 

encargos fiscais e trabalhistas. 

 

Clausula Oitava – Da Dotação Orçamentária 

8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentária: 

RUBRICA: 0501 26 782 0123 1010 44905200000000 0001 – Equipamentos Frota – 

Equipamentos e Material Permanente – o valor de 140.100,00 (cento e quarenta mil e cem reais). 

RUBRICA: 0501 26 782 0123 1010 44905200000000 1092 – Equipamentos Frota – 

Equipamentos e Material Permanente – o valor de R$. 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos 

reais. 

Clausula Nona – Do Pagamento 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias do recebimento e entrega técnica do bem, 

através de depósito bancário em conta corrente ou poupança a ser fornecida pela empresa 

vencedora, sendo este pagamento, através da entrega de uma retroescavadeira usada, marca Randon, 

modelo RK406B, 4x4, ano de fabricação 2011, chassi nº BA406BMC4W2674, no estado em que se 

encontra, ao valor de R$. 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais), e o restante R$. 

140.100,00 (cento e quarenta mil e cem reais) com recursos próprios do município. 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, o n.º do 

Processo Licitatório e do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

Clausula Décima – Da Alteração do Contrato 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

Clausula Décima Primeira – Das Sanções 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de 

Nova Boa Vista/RS, poderá garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 

indicações aqui constantes;  
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b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do presente Contrato; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 

o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor inadimplido.  

O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 

setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

  

Clausula Décima Segunda – Da Rescisão 

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

A rescisão deste Contrato poderá ser:  

Determinada por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enumerados 

nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 

a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

Amigável por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licitação, desde 

que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

Judicial nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 

CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

Clausula Décima Terceira – Da Fundamentação Legal e Vinculação ao Edital e 

Proposta 

O presente Contrato fundamenta-se: 

Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 

Nos preceitos de direito público; 

Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado.  

 

Clausula Décima Quarta – Do Foro 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Sarandi/RS com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes.  
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Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista – RS, em 21 de julho de 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER 

Contratante 

 

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  
Contratado 

 

 
Testemunhas Instrumentais: 

 

1)__________________________                    2)  __________________________ 

   NOME: Clair Panzenhagen                        NOME: Éder Knob 

   CPF: 914.898.650-04                         CPF: 023.841.490-67 

 

 

O presente contrato foi devidamente 

examinado e aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/____/_______. 

 

Assessor(a) Jurídico(a) 


