
CONTRATO n° 032/2019  
Pregão Presencial n° 011/2019 

PROCESSO n° 021/2019  
 
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 87.613.139/0001-99 e com sede 
administrativa na Avenida João Pessoa, n° 414, Bairro Centro, nesta cidade de Humaitá/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal FERNANDO WEGMANN, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua Daltro Filho, n° 345, neste Município, portador do CPF 
nº 942.429.250-34, e RG n° 5069814233-SSP/RS, em pleno e regular exercício de seu mandato, doravante denominado CONTRATANTE, e 
de outro lado RETÍFICA LC LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com firma registrada no CNPJ sob o n° 05.208.833/0001-66, com 
sede na BR 386, Km 33, n°371, sala 02, Bairro São José, na cidade de Frederico Westphalen/RS, fone: 55 37441682, Email: retifica-
lc@bol.com.br, neste ato representada pelo seu representante, Senhor Luiz Carlos Oliveira, residente e domiciliado na BR386,Km 33, n° 
371, na cidade de Frederico Westphalen, portador do CPF n° 343.367.100-15, RG n°2009592532, doravante denominado CONTRATADO. 
Têm entre si ajustadas e contratadas, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, e com o instrumento convocatório da Pregão Presencial n° 
011/2019, as seguintes cláusulas e condições:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de serviços para a reforma de motor Carregador Case 
W20E, com fornecimento de peças e mão de obra, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 
1.2 A empresa contratada deverá estar localizada a uma distância máxima de 100 km do Município de Humaitá, facilitando futuros reparos 
ou revisões que se façam necessários.  
1.2.1 O prazo para efetuar os serviços será de até 30 dias, contados a partir da Ordem de Compra/Empenho;  
1.3 As peças a serem substituídas devem ser todas genuínas e/ou originais. Compreendem-se por genuínas aquelas fornecidas pela própria 

montadora da máquina, e por peças originais aquelas fabricadas por fabricante que atende a montadora, e que sejam peças de primeira 

linha.  

1.4 O prazo de garantia total dos itens consertados, bem como das peças trocadas será de 6 meses, sem limite de quilometragem ou de 

horas, e no prazo de garantia correrá por conta do licitante vencedor quaisquer despesas necessárias para execução dos serviços de 

consertos e reparos, inclusive eventuais substituições de peças que se façam necessárias. Sendo necessária a remoção do equipamento 

para a oficina do licitante vencedor, caberá a este o ônus do deslocamento.  

1.5 O MOTOR encontra-se à disposição dos interessados em participar deste Processo Licitatório, para vistoria junto ao PARQUE DE 

MÁQUINAS junto à Secretaria de Obras, Viação, sito a Avenida João Pessoa, n° 414, ONDE DEVERÁ SER RETIRADO PARA EFETIVAÇÃO DA 

REFORMA e a COLOCAÇÃO NOVAMENTE NA MÁQUINA. 

1.6 A licitante deverá ter pleno conhecimento das condições do Motor pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento 

integral e pontual das obrigações que serão assumidas. 

1.7 Havendo necessidade de execução de serviços ou troca de peças que não constem no Termo de referência, porém, sejam fundamentais 

para o perfeito funcionamento da máquina, a contratada deverá solicitar formalmente, (discriminando peças e/ou serviços), o Aditamento 

do contrato ao Município para complemento e/ou suplementação de valores, submetendo-se aos limites previstos no §1º do art. 65 da 

Lei 8.666/93.  

1.7.1 A contratada somente poderá dispor da peça e executar o serviço após autorização e respectiva formalização de Termo Aditivo.  

1.8 Após a finalização dos serviços, o motor deverá ser entregue e recolocado na máquina, portanto, após entrega do motor, a empresa 

vencedora deste certame deverá fazer e acompanhar a montagem do motor na máquina e respectivos testes, atestando o pleno 

funcionamento do mesmo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  
 A contar da data de sua assinatura, o contrato terá vigência de 12 (doze) meses (20/03/2019 a 20/03/2020) e se encerrará 
concomitantemente com a declaração de cumprimento integral de seu objeto pela Secretaria competente.  
 Excepcionalmente, a vigência do contrato poderá ser prorrogada mediante termo aditivo e aprovação do CONTRATANTE, quando 
da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 Pela execução do objeto descrito, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 13.800,11(treze mil oitocentos 
reais onze centavos), assim distribuídos, serviços de mão de obra, com valor de R$ 3.887,94, e o fornecimento de peças o valor de 
R$ 9.912,17, com a autorização da secretaria demandante, em até 30 (trinta) dias após.  
 A CONTRATADA não poderá estar em débito com a Fazenda Municipal, sob pena de bloqueio e/ou compensação no pagamento 
a que fizer jus.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 4.1. Sem prejuízo de outras obrigações decorrentes da execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá:  
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 Executar o objeto em conformidade com as exigências, bem como as condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de 
modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do CONTRATANTE;  
 Fornecer todos os materiais, toda a mão-de-obra, todos os equipamentos e todas as máquinas necessárias para a execução do 
objeto;  
 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados 
em desacordo com as normas técnicas vigentes;  
 4.2. A CONTRATADA será igualmente responsável:  
 Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria interessada;  
 Pela guarda e pela manutenção das máquinas, dos equipamentos e dos materiais a serem utilizados na execução do objeto 
descrito, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.  
 Assume ainda a CONTRATADA inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e por todas as demais despesas resultantes da execução do 
presente contrato.  
 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e de qualificação exigidas para participar do processo licitatório.  
 A CONTRATADA deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação dos setores responsáveis pela fiscalização, 
permitindo o livre acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  
 A CONTRATADA deverá após a execução dos serviços fazer a devolução de todas as peças que foram trocadas no momento da 
reforma do referido motor. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA  
 A garantia relativa à qualidade, à prevenção e à reparação de danos, deverá ser de no mínimo 12 meses.  
 A contratante permitirá o acesso de técnicos autorizados da contratada para verificarem se as peças juntamente com o motor 
estão sendo utilizados da forma correta, e caso seja verificado qualquer irregularidade, a contratada deverá informar imediatamente os 
procedimentos a serem adotados pela contratante, mas em hipótese alguma se eximirá em cumprir com as obrigações assumidas na 
garantia.  
 A contratante, observando qualquer irregularidade ou defeito das peças ou má funcionamento do motor, deverá comunicar 
imediatamente a contratada, para análise dos defeitos apresentados e troca das peças danificadas assim se houver, sem ônus para a 
contratante, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, as peças defeituosas por peças novas com as mesmas características do substituído.  
 No caso de substituição, a partir do recebimento de peças novas trocadas será iniciado o prazo de garantia de mais 01 (um) ano, 
conforme estabelecido nos itens anteriores. 
 O objeto do presente contrato tem garantia de (tempo) quanto aos vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA 
responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
    
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 As despesas decorrentes deste contrato correrão a cargo dos créditos abertos através das seguintes dotações orçamentárias:  
 05 – Secretaria de Agricultura e Pecuária 
 01 – Secretaria de Agricultura e Pecuária  
 2.006 – Manutenção da Secretaria da Agricultura  
 33.90.30. – Material de consumo 
 33.90.39 – Serviços de Pessoa Jurídica  
 

CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTE  
 Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1° de julho de 1994 (Plano Real), não haverá reajustamento dos preços 
contratados antes de transcorrido um ano de vigência deste contrato.  
 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 será concedido o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante prévio requerimento da CONTRATADA, a qual deverá comprovar, de forma documental, o desequilíbrio 
contratual, tendo como indexador o IGPM do período, ou o índice que vier a substituí-lo, sendo que o pedido de reajuste deverá ser 
requerido oficialmente e por escrito pela CONTRATADA.  
 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
 Através do Secretário Jair Simon, gestor de contratos, e o Fiscal o servidor Eduardo Bickel, o CONTRATANTE fiscalizará como 
melhor lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato e fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato, 
notificando a CONTRATADA a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 O objeto será recebido pela secretaria demandante do Município, provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 05 (cinco) dias a partir da comunicação enviada por escrito pela CONTRATADA.  
 O recebimento definitivo do objeto será feito mediante vistoria e aprovação final pelo responsável da secretaria demandante do 
Município, após as adequações (quando houver) que se fizerem necessárias no objeto, as quais serão efetuadas por conta da 
CONTRATADA. 
 
  



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  
 11.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme 
a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;  

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;  

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;  

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução 
contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;  

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa 
de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;  

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 
10% sobre o valor atualizado do contrato;  

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato.  
 11.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
 11.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 Parágrafo Único - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor 
atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, e da possibilidade 
da rescisão contratual. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposições e regras atinentes a contratos contidos 
no instrumento convocatório da licitação e na Lei Federal n.º 8.666/93, bem como com todas as especificações previstas no orçamento 
proposto, ainda que não estejam expressamente transcritos neste instrumento.  
 Os casos omissos serão analisados e solucionados à luz da Lei Federal n.º 8.666/93 e da legislação pertinente.  
 O presente contrato está vinculado ao PP n° 011/2019, a proposta do vencedor e a Lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
 Para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua execução, as partes elegem, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Crissiumal/RS.  
 E, por estarem justas e acertadas, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme será 
assinado pelas partes.  

Humaitá/RS, 20 de março de 2019. 
 
 
 
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ                          RETÍFICA LC LTDA ME 
Contratante            Contratada 
 
 
Examinado e aprovado em, ......../........./2018. 
 
 
MAURÍCIO DANIEL BARTZEN 
Assessor Jurídico 

 
 


