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“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas” 

CONTRATO Nº 063/2013 

                                                 

VIGÊNCIA: 11 DE JUNHO DE 2013 A 11 DE JUNHO DE 2014 - GARANTIA 

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013  

VALOR: R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais) 

  

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

25 de Julho, nº 538, inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 

Senhor LOURENÇO DELAI, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na Av. 25 

de Julho, s/nº, centro, neste município de Coronel Pilar, inscrito no CPF sob nº 286.718.050-34, 

portador da Cédula de Identidade nº 1026130755, expedida pela SSP/RS, de ora em diante 

denominado simplesmente CONTRATANTE e KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES 

LTDA., empresa com sede na Rodovia RS 122, Km 68,5 n° 5130, Bairro Desvio Rizzo, Caxias do 

Sul - RS, inscrita no CNPJ sob nº 05.903.747/0001-73, neste ato representada pelo Sr. AUDINEI 

LOURENÇO DE CAMARGO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 031.588.089-94 e pelo Sr. 

GILNEI JOÃO VETTORAZZI, brasileiro, casado, portador do CPF n° 344.649.640-87, ora 

denominada CONTRATADA, firmam entre si, o presente contrato, que terá por objeto e condições o 

disposto nas cláusulas a seguir expressas, de acordo com a Lei 8.666/93, bem como o disposto no 

Edital de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 006/2013. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) caminhão novo equipado com 

caçamba, de fabricação nacional na cor branca, ano de fabricação e modelo 2013, tração 4x2, motor 

movido a óleo diesel de 06 cilindros com potencia mínima de 220 CV, injeção eletrônica  de acordo 

com o programa PROCONVE  P7 sistema SCR, direção hidráulica, sistema de freio a AR, tipo “S” 

Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor de estacionamento a  AR com molas 

acumuladoras e atuação nas rodas traseiras e freio motor com válvula tipo borboleta no tubo de 

escapamento, com acionamento eletropneumático, eixo traseiro tipo eixo rígido em aço estampado 

com dupla velocidade , caixa de câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas a frente sincronizadas e 

reduzidas  (01) uma a ré  não sincronizadas   capacidade do tanque de combustível  275 litros ; 

suspenção dianteira tipo eixo rígido, com barra estabilizadora  e feixe de molas parabólicas e 

amortecedores telescópicos de dupla ação hidráulico; suspenção traseira: eixo rígido em aço 
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estampado com barra estabilizadora , feixe de molas parabólicas e amortecedores telescópicos de 

dupla ação hidráulicos, chassi inteiriço reforçado , com longarinas , superfície plana escada perfil 

constante rebitado e parafusado com material LNE 50 , pneus 275/80 R 22,5 radias sem câmara  , 

rodas em aço estampado, com tacógrafo digital ; caçamba basculante nova construída sobre chassi , 

metálica de no mínimo 8m3 , com acabamento em tratamento de superfície com jato de granalha de 

aço, paralamas , tampas traseira com abertura normal , cantos arredondados , travessas e costelas 

em perfils em U , sistema de basculamento com 02 cilindros de 7”, bomba hidráulica de acionamento 

mecânico; com para choque traseiro regular, faixas refletivas laterais , demais equipamentos 

exigidos pela legislação em vigor. Garantia mínima de um ano sem limites de quilometragem , 

assistência técnica 24 horas com rede de assistência autorizada inferior à 50 Km. Com frete incluso, 

licenciado e emplacado em nome do Município de Coronel Pilar/RS e entregue no Parque de 

Máquinas.  

Parágrafo Único. A garantia mínima deverá ser de 01(um) ano, sem limite de 

quilometragem. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO SEU REAJUSTE. 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco 

mil reais) pelo objeto. O preço é fixo, conforme adjudicado na proposta vencedora do certame, não 

havendo qualquer reajuste, durante a vigência deste contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO. 

O pagamento dar-se-á contra empenho, após a entrega do veículo, por intermédio da 

Secretaria Municipal da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal. 

O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da entrega do 

veículo objeto deste contrato.  

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

ÓRGÃO  07 – SEC. MUNICIPAL DESENV. OBRAS E SERV PÚBLICOS 
Projeto             1714 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos 
4.4.90.52.52.00.00 Veículos de Tração Mecânica (7400) 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS. 

O prazo para entrega do objeto será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

assinatura deste Contrato.  

Parágrafo Primeiro – Os serviços de garantia e revisões do veículo serão realizados na 
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Concessionária autorizada conforme o caso e/ou no Parque de Máquinas Municipal, não havendo 

nenhum custo adicional ao CONTRATANTE com deslocamento, hospedagem e realização destes 

serviços, ficando a cargo do município apenas a reposição de peças com desgaste natural, no 

período da garantia, compreendido no período de 1 (hum) ano a partir da entrega do objeto. 

Parágrafo Segundo – A distância máxima aceitável entre o Município de Coronel Pilar e 

a Concessionária autorizada é de até 150 Km. 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão deste contrato 

implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 

A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) 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 3 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas realizadas 

durante a execução do presente contrato, assim como por todos os encargos trabalhistas, 
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previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou 

prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar no cumprimento do objeto, ou decorrentes de 

danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do 

CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a 

CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA. 

A garantia mínima do veículo é de 1(hum) ano, conforme proposta da CONTRATADA, 

contados da data de efetiva entrega na sede do CONTRATANTE. 

CLÁUSUL DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro 

da Comarca de Garibaldi/RS, para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas.  

    Coronel Pilar, 11 de  junho de 2013. 

  

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 

LOURENÇO DELAI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. 

 

AUDINEI LOURENÇO DE CAMARGO 

                    GERENTE FINANCEIRO                 & 

 

 

GILNEI JOÃO VETTORAZZI 

GERENTE DE VENDAS 

TESTEMUNHAS:     Aprovo nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93. 

________________________     

Nome                                                                        Cristiano Salvatori  

CPF                   OAB/RS 45.452 

_______________________                                    Assessor Jurídico 

Nome: 

CPF: 


