
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2017 

 

 

Termo de contrato que celebram o Município de Novo Xingu e a 

empresa SSP Sistema de Pulverização Eletrostático - Eireli, cujo 

objeto é aquisição de Sistema de Pulverização Eletrostático. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 

Knaak, 1160 - Centro na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF 

n.º326.662.330-49, residente e domiciliado na Avenida Emílio Knaak, 913 - Centro na cidade 

de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresa, SSP SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO ELÉTROSTÁTICO EIRELI inscrita no 

CNPJ Nº19.295.434/0001-94, com sede na Avenida Marild,898, sala 403, Bairro São João no 

município de Porto Alegre/RS, doravante denominada CONTRATADA, representada neste 

ato pelo Sr.Felipe André Boris, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado, na 

cidade de Porto Alegre, portador do CPF nº007.528.280-10, cédula de identidade 

n.º1036437281, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão 

Presencial - n.º 022/2017, constante do Processo Administrativo nº 043/2017 e consoante 

as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento de Sistema de Pulverização 

Eletrostático abaixo descrito: 

Item Descrição Produto Qtd/Und 
Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

01 

KIT DE PULVERIZAÇÃO 
ELETROSTÁTICO para pulverizadores 
axiais com 24 bicos, para instalação no 
em Pulverizador com Turbina PVU 400 
(24 bicos), módulos eletrônicos, bicos 
com polímeros de alto isolamento, 
cabeamento específico, instalados no 
equipamento, com entrega técnica e 
garantia de 01 ano. 
Matéria Prima: Plástico de alta isolação, 
componentes eletrônicos e cabos de alta 
tensão. 

 

01 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00 



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA. 

 

2.1.  A empresa contratada terá 30 (trinta) dias para entregar o bem, a partir do 

recebimento da nota de empenho. 

2.2 A solicitação do equipamento será feita pelo Setor de Compras, devendo a entrega 

do referido objeto, ser junto a Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária, situada na Rua 

da Integração, s/n – Centro de Novo Xingu– RS. 

2.3 – O recebimento do equipamento não implica na sua aceitação definitiva, uma vez 

que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e 

atendimento à todas as especificações, contidas no Termo de Referência e no Edital para a 

Aceitação Definitiva. 

2.4 – O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 

(dez) dias contados a partir da data de entrega. 

2.5 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, 

relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a 

adoção das medidas convenientes à Administração. 

2.6 – A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 

desempenho do Objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 

quando da utilização dos mesmos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato. 

3.2 - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  

3.2.1. Atender prontamente às requisições do Município de Novo Xingu/RS no 

fornecimento do equipamento na quantidade e especificações do edital, a partir da solicitação 

do Setor de Compras.  

3.2.2. O equipamento a ser fornecido deverá estar de acordo com as normas da ABNT, 

INMETRO ou normas equivalentes. 

3.2.3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, 

em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade 

com as especificações da nota de empenho.   

3.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo 

Xingu/RS ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   

3.2.5. Fornecer  garantia do equipamento de  01 (um) ano.  

3.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização do Município de Novo Xingu/RS. 



 

 

3.2.7. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital e presente contrato.   

3.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   

3.2.9. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito 

apresentado no produto.  

3.2.10. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, 

embalagem e seguro quando da entrega do equipamento.   

3.2.11. A empresa Contratada ainda se compromete a executar o contrato de acordo 

com as disposições do Edital e em conformidade com as cláusulas constantes neste 

instrumento, bem como a manter, durante toda sua vigência, em compatibilidade com as 

obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

3.2.12. A contratada deverá instalar o produto junto ao equipamento na sede do 

Município e oferecer treinamento, in loco, para operadores e funcionários pré-determinados 

pela administração. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1 - Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e 

demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  

4.2 - Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

4.3 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.  

4.4 - Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem Bancária, 

ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 

seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a 

emissão da Nota Fiscal.  

4.5 - Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 

esta atribuição.  

4.6 - Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 

assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na prestação.  

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

5.1 - Serão considerados para efeito de pagamento o equipamento efetivamente 

entregue pela CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento de tal 

equipamento respeitada a rigorosa correspondência com o Edital.  

5.2 - Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo 

recebimento do produto, serão indicadas as eventuais correções e complementações 



 

 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para 

execução;  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - Cabe a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, representada pelo 

servidor Valdir Sanini, à fiscalização rotineira do item recebido, quanto à quantidade, 

qualidade e compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais 

especificações. 

6.2 - A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 

trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no 

fornecimento do produto.  

6.3 - A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

 

7.1 - Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o VALOR TOTAL GERAL de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos 

reais). 

7.2 - No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, 

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas.  

7.3 - O produto ofertado devera, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e  normas  baixadas  pelos  órgãos  competentes  de  

controle  de  qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, 

principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor).  

7.4 - Os preços não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional 

programática: 

 

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

Unidade: 01- Administração do Sistema Governamental; 

Proj./Ativ.: 2.100 – Manutenção das atividades administrativas; 

4.4.90.52.00.00.00.00 0001 – Equipamentos e material permanente. 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

 9.1 - O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do item e mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

 9.2 - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 

fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

 9.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, 

devido aos vínculos orçamentários, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com 

os dados técnicos do equipamento discriminado. 

            9.4 - O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega 

total do item. 

 9.5 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

9.6 - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não 

solucionado pelo CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento. 

9.7 - O Município de Novo Xingu/RS reserva-se o direito de descontar do pagamento 

devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem 

aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 

    9.8 - O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 

da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 

deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.  

9.9 - O objeto deverá ser rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, sendo  

que,  na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva 

regularização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

10.1 - A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término quando 

da entrega total do Objeto requerido pelo Município e seu pagamento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

 

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá 

garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

          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 

estimado da contratação; 



 

 

 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 estimado da contratação; 

 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 10 (dez) 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 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

12.2 - O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 

recolhido no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva 

notificação.  

12.3 - Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada 

por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 

judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

13.2  -  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

13.2.1. Determinada por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 

enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

13.2.2.  Amigável, por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

13.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

13.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão 

formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.4 - Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido 

sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

14.1 - O presente Contrato fundamenta-se:  

14.1.1.   Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  

14.1.2.   Nos preceitos de direito público;  

14.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 

disposições do Direito Privado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

15.1 – O Objeto terá garantia total de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da 

data do recebimento da mesma. 

15.2 – A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da 

garantia mencionada no subitem anterior, Certificado de Garantia ou documento similar. 

15.3 – No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a 

garantia será contada a partir da nova data de entrega. 

15.4 – O ônus de correção de defeitos apresentados pelo veículo ou substituição dos 

mesmos, serão suportados exclusivamente pela Contratada. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 

 

16.1 - Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, 

o Foro da Comarca de Constantina/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. 

Novo Xingu - RS, 25 de outubro de 2017. 

 

 

________________________________  ________________________________ 

         JAIME EDSON MARTINI                           SSP SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO  

    Prefeito Municipal                                           ELÉTROSTÁTICO EIRELI 
 

 

_______________________________   

VALDIR SANINI                          TESTEMUNHAS 2:_____________________        

           Fiscal do Contrato                                                  CPF: 

 

                                                                 

TESTEMUNHA 1: _________________________  

                      CPF:  

     


