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                                                          CONTRATO 17/2021 

Vinculado ao Pregão Eletrônico n.º 02/2021-COPES 

Adesão ao Registro de Preços de Outro Órgão – CARONA 

INEXIGIBILIDADE Nº12/2021 

Processo nº 1249/2021 

 

 

Contrato que celebram entre si, de um lado o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 

97.228.126/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Muni-

cipal, doravante denominado “CONTRATANTE” e de outro a empresa, Muller Industria de Maqui-

nas Ltda, CNPJ n.º 11.938.604/0001-08, localizada a Rod.RS 118 nº 5195, Bairro Bom Sucesso 

no Município  Gravatai-RS, neste ato representada pelo senhor Jefferson da Silva Recus, brasilei-

ro, inscrito no CPF sob n.º 000.598.210-35, residente e domiciliado a Rod.RS 118 nº 5195, Bairro 

Bom Sucesso no Município  Gravatai – RS CEP 94130390, de ora em diante denominada sim-

plesmente “CONTRATADA”, mediante cláusulas e condições que seguem, conforme pregão Ele-

trônico nº002/2021 Registro de Preços, realizado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO 

SUL – COPES, com Adesão  do Município  de Formigueiro -RS ao Registro de Preços de outro 

Orgão, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666. de 21 de julho de 

1993, com alterações posteriores, especialmente seu artigo 112 e parágrafos, mediante as cláu-

sulas e condições seguintes, realizado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL – CO-

PES. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

I- O  presente  contrato tem por objeto a aquisição, da Contratada pelo Contratante, dos itens 

descritos no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021, com as estimativas de compra 

na vigência do Registro de Preços para o CONTRATANTE, os quais resultaram adjudicados à 

CONTRATADA, nos termos de suas propostas, de acordo com a ata de julgamento, e que consti-

tuem o item número 05 o aludido Anexo I.  

 

Item Descrição do objeto Un. Quan 

 

Marca 

MODELO 

Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 
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05 

Retroescavadeira nova, ano de 

fabricação 2021, com motor com 

potência mínima de 90hp, que 

atenda as especificações com 

CONAMA e as normas de emis-

são de poluentes TIER 3 

 - MAR 1, tração  4 x 4, capo bas-

culante com amortecedor, peso 

operacional de no mínimo 7.000 

KG, cabine fechada, equipamento 

de ar condicionado quente e frio 

de fábrica, transmissão com 4 

marchas a ré, chassi monobloco, 

tanque de combustível com capa-

cidade mínima de 120 litros, ca-

çamba frontal com capacidade 

mínima de 1,0 m³ com dentes, ca-

çamba da retroescavadeira de no 

mínimo 20 m³ turbo, alcance a 

partir do pivô de giro de no mínimo 

5,35m, caçamba da retroescava-

deira com largura de no mínimo 

600 mm, pneus dianteiro de no 

mínimo 12/80x 18 com 10 lonas, 

pneus traseiros mínimo 19,5 x 5 x 

24 com 10 lonas, vão livre de solo 

de no mínimo 340 mm. Garantia 

de 2 anos sem limite de horas. A 

licitante deverá apresentar junto a 

proposta comprovação que possui 

assistência técnica autorizada pe-

lo fabricante e que é representan-

te autorizado do fabricante, no Es-

UN 01 
MULLER/ 

MR406 
R$345.000,00 R$345.000,00 
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tado do Rio Grande do Sul, tanto 

para assistência técnica como pa-

ra comercializar o equipamento 

licitado.  

 

II - A entrega do veículo deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expediente da Ad-

ministração Municipal: Prefeitura Municipal de Formigueiro; na Avenida João Isidoro nº 222, Cen-

tro, CEP 97.210-000. 

III - O valor proposto pelos licitantes não poderá ser superior ao valor apurado previamente pelo 

Município, conforme orçamento de referência constante no presente Edital.  

IV - Todos os custos envolvendo a prestação de garantia, desde a retirada do objeto nas depen-

dências da Administração até a sua devolução para a mesma, serão suportados pela Contratada.  

V - Considerar-se-ão, inclusos também todos os custos referentes a materiais, equipamentos e 

ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica, 

revisões, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento 

e tudo mais que for necessário até a entrega final do veículo, na sede do Município de Formiguei-

ro – RS.  

VI - A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade por danos que causar ao Município 

ou a terceiros, por si ou seus representantes, no fornecimento do objeto contratado, isentando o 

Município de todas e quaisquer reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes no 

transporte e descarga do veículo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

I-Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 

teor é de conhecimento das partes contratantes: o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021 – Re-

gistro de Preços, do Consórcio Público do Extremo Sul, a Proposta da Contratada, vencedora, na  

aludida  licitação, e o resultado do Pregão, expresso na respectiva ata de julgamento das propos-

ta.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA. 

 

I- O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até dois anos, quando do 

termino da garantia. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 

 

I-O prazo de entrega dos produtos contratados será de quinze (45) dias corridos, prorrogá-

vel por mais 45 dias, contados do recebimento pelo Contratado, da Autorização de Compra 

expedida pelo CONTRATANTE.  A Autorização de Compra estabelecerá o local, os dias e 

horários de entrega dos itens e será enviada ao CONTRATADO, de modo que fique com-

provado o seu recebimento, admitidas formas eletrônicas (correio eletrônico). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

I - O pagamento será efetuado contra empenho, em até 20 (vinte) dias após o recebimento 

definitivo do objeto, após a liquidação da nota fiscal, por intermédio da tesouraria do Municí-

pio e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte Dota-

ção Orçamentária: 

 

II - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do número do processo, número do pregão, da ordem de fornecimento, o núme-

ro do processo, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do veículo, e posterior libera-

ção do documento fiscal para pagamento. 

III - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensa-

rá a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

IV- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco Banrisul, 

Agência nº 3415-0 e Conta Corrente nº 10.5261-6, citada na Proposta da participante. 

  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VEDAÇÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

 

I- Os valores dos produtos objeto deste contrato são fixos, vedado qualquer tipo de reajuste, 

sob qualquer alegação ou fundamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

 

I-As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação 

(dotações) orçamentária (s): 

 

  Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: Patrulha Agrícola 

Ação: 1.002  

Natureza: 44.90.52.00- Máquinas e Equipamentos Agrícolas (3643) 

Fonte de Recurso: 1158 

 

 

Unidade: Patrulha Agrícola  

Ação: 1.002 

Natureza: 44.90.52- Equipamentos e Materiais Permanente (624) 

Fonte de Recurso: 01 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 

 

I-A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para participar do Pregão. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VEDAÇÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

 

I- Os valores dos produtos objeto deste contrato são fixos, vedado qualquer tipo de reajuste, 

sob qualquer alegação ou fundamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DO FORO: 

 

I - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer dúvidas que possam 

surgir sobre a interpretação deste Termo, rejeitando-se qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 
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II - E, por estarem ajustadas e de pleno acordo com o expresso neste instrumento, as partes 

o assinam este termo em três vias de igual teor, forma e efeito, na presença de duas teste-

munhas que também o assinam. 

 

 

                                                                      Formigueiro,09 de agosto de 2021. 

 

 

Jocelvio Gonçalves Cardoso 

Prefeito Municipal – Contratante 

 

   

 

Muller Industria de Maquinas Ltda            

CNPJ n.º 11.938.604/0001-08 - Contratada                               

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________ 

CPF nº 

 

 

___________________________ 

CPF nº 

 


