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CONTRATO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 
CARTA CONVITE Nº. 006/2016                                                                                            Processo nº. 375/2016 
 Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Sr. ALDERICO DOMINGOS COPATTI, brasileiro, viúvo, CPF/MF nº. 215.642.990-15, doravante denominado 
CONTRATANTE, e RS SANTOS COFFI & CIA LTDA ME – CNPJ Nº. 73.607.210/0001-16, Rua Rincão da Cruz, nº 1873, Bairro Cidade Alta, 
CEP 97650-000, Itaqui - RS CONTRATADA, para aquisição dos produtos descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto. 
 O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do 
processo administrativo e Licitação Carta Convite acima, regendo-se o mesmo pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e Legislação 
Pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1. OBJETO 
1.1 O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO E SERVIÇOS DE 
REBOBINAGEM com as especificações constantes na Planilha abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNIDADE QTDE. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 BOMBA SUBMERSA DE 04 POLEGADAS C/ 16 ESTÁGIOS, 3HP/220V, 
MONOFÁSICA. 

Unidade 01 Vanbro  
3.324,41 

 
3.324,41 

 
02 

BOMBA SUBMERSA DE 04 POLEGADAS C/ 20 ESTÁGIOS, 4HP/220V, 
MONOFÁSICA. 

Unidade 01 Vanbro  
3.623,81 

 
3.623,81 

     TOTAL R$ 6.948,22 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 
2.1   Local designado para entrega do objeto, será a Secretaria Municipal da Agricultura. 
2.2. A entrega do objeto será efetuado no prazo máximo de 30 dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1 O preço total para a aquisição do objeto é de R$ 6.948,22(seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), entendido 
este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA  QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias: 
ÓRGÃO                 10  Secretaria Municipal da Agricultura; 
PROJ. ATIVIDADE 1             1019  Construção, Manutenção e Abertura Poços Artesianos e Açudes; 
CAT. ECONÔMICA                4                   Despesas de Capital; 
RUBRICA                 339039                         Limpeza e Conservação  Ficha 216 
 
ÓRGÃO                 10  Secretaria Municipal da Agricultura; 
PROJ. ATIVIDADE 1             1019  Material Elétrico e Eletrônico; 
CAT. ECONÔMICA                4                   Despesas de Capital; 
RUBRICA                 339039                         Bombas e Quadros de Comando  Ficha 1206 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1 Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a protocolização da nota fiscal, que deverá ser do estabelecimento que 
apresentou a proposta vencedora da licitação, e após a efetiva entrega de todos os itens contratados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
6.1 Os preços não sofrerão reajuste.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS 
7.1 O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses ou até que se faça entrega completa dos produtos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO, DA RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 
8.1 Os casos de alteração, rescisão e inexecução do contrato são os previstos no Capítulo III – Dos Contratos – da Lei 8.666/93, art. 54 e 
seguintes. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9.1 Dos direitos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com 

   - Constituem direitos da CONTRATANTE receber objeto deste contrato nas condições avençadas e do 
contratado perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
9.2 Das obrigações: 
   - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; e 
b) Dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. 
   - Constituem obrigações do contratado: 
a) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Vigilância Sanitária, obrigando seus empregados trabalhar com equipamentos 

individuais, exigidos por Legislação específica a cada caso; 
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Licitação; 
c) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às 

obrigações assumidas na presente Licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
d) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 As penalidades e sanções pelo atraso ou inexecução total ou parcial do contrato são as previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, sendo 
as multas fixadas nos seguintes termos: 
 10.1.1 Sobre o valor total do contrato: 
 a) 1 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma legal; 
 b) 5 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações, ou negligência da 
execução do objeto contratado. 
 10.1.2 A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de indenização por perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade de 
rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 11.2    E por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.    
 
 

Maçambará - RS, xx de abril de 2016. 
 
 

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI 
 CONTRATANTE     

PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                
 
 
 
 
 

RS SANTOS COFFI & CIA LTDA ME 
 CONTRATADA    

CNPJ Nº. 73.607.210/0001-16                                                                                               
 

 
 

 


