
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2013 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
 
 Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, entidade jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob n.º 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, n.º 1.160, 
em Novo Xingu/RS, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. IVAN 
CARLOS MARTINELLI, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 
FENOSUL COMERCIAL  AGRÍCOLA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.131.363/0001-29, estabelecida 
na Avenida Flores da Cunha, nº 4586, Carazinho - RS, neste ato representada pelo Sr. HENRIQUE 
DANIELI, portador do CPF n.º 948.375.700-20, doravante denominado simplesmente  
CONTRATADO, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira: 
 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito na sua cláusula primeira, conforme consta no EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2013, emitido pelo CONTRATANTE, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1.993 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 
 
É objeto do presente contrato o fornecimento dos seguintes ítens:  
 
Item 01 – Um trator agrícola de rodas novo, com no mínimo as seguintes características: tração 4X4, 
ano 2013, com motor a diesel.Transmissão de no mínimo16x4: 16 marchas à frente e 4 marchas à ré. 
Motor 04 cilindros turbinado, com no mínimo 106 C.V. Levante hidráulico de no mínimo de 4.100 Kg 
a 610 mm do olhal. Paralamas dianteiro e traseiros. Tomada de força independente. Acionada com o 
trator em movimento ou parado, sem acionamento do pedal de embreagem. Acionamento da tração 
eletrohidráulica sem o uso da embreagem. Comando duplo 06 contrapesos dianteiros e 06 contrapesos 
traseiros. Pneus traseiros 23.1 x 30R1 e dianteiro 14.9x28.  
 
Item 02 – Uma enfardadeira nova, fabricação nacional com:  
- Potência mínima para acionamento (na tomada de força) de no mínimo 35 cv 
- Rotação (na tomada de força) de no mínimo 540 RPM 
 -Largura do recolhimento de no mínimo 1,5m 
- Golpes de compressão do pistão de no mínimo 100/minutos 
- Produção média de no mínimo 400 a 600 fardos por hora 
- Peso Líquido (sem elevador de fardos) de no mínimo 1200 kg 
- Pneu Esquerdo (lado câmara de prensagem) 7.10-15 
- Pneu Direito (lado recolhedor) 5.60-15 
- Pressão do Pneu Esquerdo (lado câmara de prensagem) de 30 lbs/pol² (3,8 Kg/cm²) 
- Pressão do Pneu Direito (lado recolhedor) de 30 lbs/pol² (2,1 Kg/cm²) 
Dimensões do Fardo (aproximadamente): 
- Comprimento (ajustável) de 0,50 a 1,0 m 
- Altura de 30 cm 
- Largura de 40 cm 



 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
 
Os valores a serem pagos pelos itens constantes no objeto serão os seguintes: 
O preço para o Item 2, constante na cláusula primeira do presente contrato, é de R$ 53.730,00 
(Cinqüenta e três mil setecentos e trinta reais), em moeda corrente nacional, conforme consta na 
proposta vencedora do Pregão Presencial nº. 003/2013, aceito pelo CONTRATADO, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos próprios e de convênios com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado a vista após a liberação dos recursos através do Convênio MAPA – 
Contrato PRODESA (C.E.F.) nº. 1000.980-37/2012 e mediante entrega do objeto e nota fiscal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
 
O prazo de validade do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. A 
mercadoria deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Novo Xingu, no prazo de 20 dias corridos 
após a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, sem ônus qualquer a 
CONTRATANTE de fretes ou outras despesas que venham ocorrer na execução do objeto. 
     
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES  
 
1 - DOS DIREITOS - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas 
condições elencadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
2 - DAS OBRIGAÇÕES – Constitui obrigação da CONTRATANTE efetuar o pagamento ajustado. 
Constitui obrigação do CONTRATADO entregar o objeto licitado de acordo com as especificações do 
Edital de Licitação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS BENS 
 
Os bens entregues pelo CONTRATADO, constantes no objeto do presente contrato, terão garantia 
mínima de 12 (doze) meses contra problemas de fabricação, além de assistência técnica especializada 
durante o mesmo período.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 



CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
 
Este contrato poderá se rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que haja, conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente nos termos da legislação. 
 
 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como, na assunção do 
objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas 
irregularidades, para as quais haja concorrido, tais como: descumprimento do prazo de entrega do 
objeto licitado e do prazo de assinatura do contrato. 
 
   b) multa sobre o valor total do contrato: 
   - de 10% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

- de 20% no caso da entrega ocorrer com qualquer irregularidade; 
   

 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% 
(trinta por cento) do valor contratual, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 
  c) suspensão do direito de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVO XINGU, de acordo com a seguinte graduação:  
   - dois anos nos casos de descumprimento das cláusulas contratuais; 
   - cinco anos nos casos de descumprimento total ou parcial do Edital e Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA  
 
O presente contrato terá eficácia após a sua efetiva assinatura pelo CONTRATANTE e 
CONTRATADO. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
 
Fica eleito, o FORO da Comarca de CONSTANTINA-RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente contrato. 
 
E por estarem e justos contratados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas. 
 

 
NOVO XINGU-RS, 25 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 

IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal Em Exercício 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 

FENOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA  
CONTRATADO 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
____________________________                       ___________________________     


