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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017 

TERMO DE CONTRATO  QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 

DE ANITA GARIBALDI, E A EMPRESA MACROMAQ 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE ANITA 

GARIBALDI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de Direito Público Interno - CNPJ 

sob o n.º 82.777.335/0001-85, sediado na Praça Paulino Granzotto nº 20 Centro, em Anita 

Garibaldi / SC, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. João Cidinei da Silva, 

portador da Cédula de Identidade nº 2.706.583-9 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob n°. 

827.958.519-20 doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa MACROMAQ 

EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 

83.675.413/0002-84, estabelecida em Chapecó, SC neste ato representada pelo(a) Sr(a). Fábio 

Hoffmann Pegoraro, brasileiro, solteiro, advogado, Portador da Carteira Nacional de 

Habilitação nº 01733154730, com CPF nº 020.365.489-70, residente e domiciliado na cidade 

de Chapecó, doravante denominada CONTRATADA e perante as testemunhas abaixo firmadas, 

pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de 

Licitação nº 027/2016, modalidade Pregão Presencial nº. 024/2016, e que se regerá pela Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir 

enunciadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

OBJETO - AQUISIÇÃO UMA RETROESCAVADEIRA NOVA. Especificação: Retroescavadeira nova 

sobre pneus; fabricação nacional ano e modelo 2016; tração 4x4; motor turbo diesel 4 

cilindros; potência mínima 90hp; Cabine fechada com ar condicionado e com proteção ROPS & 

FOPS com certificado de fabrica; sistema elétrico de 12volts; transmissão de 4 velocidades à 

frente e à ré; com conversor de torque com inversor de direção comando eletrônico de 

reversão; direção hidrostática; Caçamba frontal com capacidade mínima de 0.80 m3; pá 

carregadeira com basculamento e levantamento; e com força de desagregação na carregadeira 

não inferior a 3.800 kgf.; caçamba traseira de no mínimo 0,25m3, com força de escavação na 

caçamba não inferior a 4.000 kgf.; profundidade de escavação mínima de 4,3 m. Chassi 

monobloco. Peso operacional sem contrapeso não inferior a 6.600kg. Pneus novos, traseiro 

mínimo 17,5 x 24 mínimo 10 lonas e dianteiros 12,5 x 18 10 lonas. Garantia mínima 12 meses 

sem limite de horas. 

LOCAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - os serviços/produtos  serão executados/entregues conforme condições 

e  especificações estabelecidas neste CONTRATO, Edital da Pregão Presencial nº 24/2016, os 

Anexos Ia III que o compõem, e Proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste 

Instrumento como se transcritos estivessem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

1. estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste CONTRATO;  

4. exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que 

não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções;  

5. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos  itens/serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

6. exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA; 

7. acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, por servidor designado para tal, que 

emitirá relatórios sobre a entrega dos itens/serviços e atestará o seu adequado cumprimento 

para fins de pagamento, incumbindo-lhe, ainda, propor a aplicação de sanções, quando 

couber; 

9. recusar, com a devida justificativa, entrega dos itens/serviços fora das especificações 

estabelecidas no edital. 

12. verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; e 

efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

1. dar integral cumprimento Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2016 e seus Anexos e à sua 

proposta; 

3. dar garantia dos itens/serviços executados, contra quaisquer defeitos de execução, e 

materiais fornecidos,  

4. acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita 

fiscalização e prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 

formuladas; 

6. arcar com todas as despesas relativas à entrega dos itens/ serviços, tais como: materiais, 

mão de obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, licenças, 
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taxas, impostos, emolumentos, encargos sociais, administração, supervisão de engenharia e 

demais encargos; 

7. responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde o salários do 

pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

8. executar todos os trabalhos por meio de mão-de-obra especializada, de acordo com as 

normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas,  

9. responder pelos danos, de qualquer natureza. 

10. responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados causados ao 

Município, dentro da área e das dependências dos locais onde serão realizados os serviços; 

11. comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na 

execução dos serviços;  

12. manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 

técnica exigidas no Edital ; 

13. refazer e repor, corretamente, os serviços rejeitados pela administração por não estarem 

de acordo com as especificações ou não classificados como de primeira qualidade, sem 

prejuízo do andamento cronológico, arcando com o ônus do fato; 

14. designar preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, 

para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 

15. observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, fica estipulado o valor total de R$  

189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais). 

As despesas decorrentes do fornecimento e execução dos serviços correrão à conta de 

créditos especiais abertos em função dos recursos recebidos através do Orçamento Municipal, 

Elemento de Despesa 4.4.90.51.91, 4.4.90.51.99 Código Resumido , 89, e 96. 

Os valores objetos deste contrato são irreajustáveis pelo prazo de 01 (um) ano a contar da 

data da apresentação da proposta da licitação, conforme art. 2º, §1º  e art. 3º da lei federal 

10.192, de 16 de fevereiro de 2001.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços/itens seguindo seu cronograma de 

pagamentos, no prazo estimado de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da liquidação da 

despesa, desde que as respectivas notas fiscais tenham sido devidamente atestadas.   

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O Município reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica - IRPJ, bem assim o ISSQN sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serviços/itens de que trata este CONTRATO, serão fiscalizados por servidor designado pela 

administração para esse fim, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando 

comprovada a fiel e correta entrega dos serviços/itens, nos termos do art. 67 de Lei nº 

8.666/93. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os serviços/itens serão recebidos pelo fiscal do Contrato, 

provisoriamente, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e, 

definitivamente, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 73 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O presente Instrumento terá vigência de 1 (ano), a contar da data de sua assinatura,  

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato poderão ser aplicadas ao 

inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, além da multa de 

1% (um por cento) sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a CONTRATADA 

não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste 

Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO enseja sua rescisão, de conformidade 

com os Arts. 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado, no Quadro de Avisos da PMAG, jornal circulação regional 

nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93, correndo as despesas à expensas 

da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

O Foro do presente CONTRATO é o da Justiça Estadual, Anita Garibaldi / SC, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos do presente instrumento contratual. 
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E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, 

que a tudo assistiram. 

Anita Garibaldi (SC), 05 de junho de 2017. 

 

João Cidinei da Silva         Fábio Hoffmann Pegoraro 

       CONTRATANTE                                                       CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

01.                                                                02.  

Nome: Alex Ribeiro Alves             Nome: Eduardo Geremia 

CPF: 093.267.859-98                           CPF: 696.431.990-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


