
CONTRATO ADMINISTRATIVO 119/2017 
 

Termo de contrato que celebram o Município De Novo Xingu e 

a empresa Tiago WesterichPizzi - ME, cujo objeto é 

acontratação de empresa para o fornecimento de uma bomba 

elétrica submersa.  
 

O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com 
Sede na Avenida Emílio Knaak 1160, Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.207.526/0001 – 06, neste ato representado pela Prefeita Municipal em exercício, Sr.ª. 
RUTHE PAULA SECHINI MAHLER, CPF nº 809.157.010-49, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa TIAGO WESTERICH 
PIZZI - ME, CNPJ sob nº 10.463.577/0001-93, localizada na Rua ItaloFerlauto, nº 151, 
bairro Centro, Constantina/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
celebram o presente contrato, vinculado a Dispensa de Licitação nº 010/2017, Processo 
Administrativo nº 053/2017, e que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de 

uma bomba elétrica submersa. 
1.2 Discriminação doobjeto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 

Bomba Elétrica Submersa 14 hp ou cv 28 estagio 
MATERIAIS DO MOTOR SUBMERSO: 
- Buchas dos Mancais Radiais: Grafite Sinterizado 
- Carcaça: Aço SAE 1020 Trefilado 
- Chavetas de Fixação: Aço AISI 410 
- Condutor da Gaiola de Esquilo do Induzido: Cobre 
- Diafragma da Válvula de Compensação: Borracha Nitrílica 
- Eixo do Induzido: Aço Inoxidável AISI 420 
- Fiação do Estator: Cobre recoberto com Polipropileno 
- Mancal Axial: Disco de Grafite e Disco de Aço Inox AISI 420 
- Núcleo de Chapas do Estator e Induzido: Aço Silício GNO 2.0 
- Parafusos e Porcas: Aço Inoxidável 
- Prensa Cabos: Borracha Nitrílica 
- Pintura: Fundo Wash Primer Recoberto com Tinta Epoxi 
- Protetor de Areia: Borracha Nitrílica 
- Retentor: Borracha Nitrílica 
- Tampa da Câmara de Compensação: Nylon com Fibra 
- Tampao: Poliacetal 
- Tampas: GG 20 



. MATERIAIS DO CONJUNTO HIDRAULICO: 
- Açoplamento Entre Motor e Hidraulico: Bronze 
- Arruelas dos Parafusos: Cobre 
- Bucha de Fixação do Rotor: Aço SAE 1020 
- Bucha do Mancal de Saída: Elastomero EPDM 
- Capa de Estagio: GG 20 
- Crivo: Aço Inox AISI 430 
- Difusor: Poliacetal 
- Eixo Hidraulico: Aço Inox AISI 420 
- Entrada D fagua: GG 20 
- Gaxetas dos Estágios: Borracha Nitrílica 
- Mancal de Saída: GG 20 
- Mancal do Estagio: Elastomero EPDM 
- Pintura: Fundo Wash Primer Recoberto com Tinta Epoxi 
- Porcas-Calota: Latão 
- Protetor de Areia: Borracha Nitrílica 
- Proteção dos Cabos de Alimentação: Aço Inox AISI 430 
- Rotor Propulsor: Aço inox AISI 304 
- Saída D fagua: GG 20 
- Tirantes de Fixação: Aço AISI 304 
- Válvula de Retenção: Poliacetal 
LISTA DE MATERIAIS 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.O CONTRATO terá vigência de 30 (sessenta) dias a contar da data de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
1.3 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
1.4 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto dacontratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto desse contrato serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
05        –               Secretaria Municipal de Saúde  
05        –                Departamento de Saneamento 
2.124–                Manutenção do Abastecimento de Água 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 



 
CLÁUSULA QUINTA – DOPAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do item e mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 
5.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização,àindicaçãodonúmerodoprocesso,númerodopregãoedaordemdefornecimento, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 

5.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega total do 
item. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
 
6.1. Todos os produtos possuem garantia de 12meses. 
6.2. No prazo de garantia deverá ser de acordo com a Lei do Código do Consumidor e suas 

alterações no quehouver. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 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, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 
7.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
7.2.1 Atender prontamente às requisições do Município de Novo Xingu/RS no fornecimento 
do objeto deste contrato, nas quantidades e especificações do presente contrato, a partir da 
solicitação do Setor de Compras.  
7.2.2 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho.   
7.2.3 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Xingu/RS ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   
7.2.4 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. 
7.2.5 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   
7.2.6 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado no 
produto.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 



normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
8.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.  
8.3 Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor do referido contrato mediante 
apresentação de Nota Fiscal.  
8.4 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição.  
8.5 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 NONA - DORECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
9.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo da secretaria Municipal de Saúde representada 

pelo servidor Douglas Friedrich. 
9.2 Os Equipamentos deverão ser entregues no Centro Administrativo, sito a Avenida 

Emilio Knaak, 1160, no horário das 7:30 às 17:00horas. 
9.3 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas nesteedital. 

9.4 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seuobjeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES: 

 
10.1Pelo inadimplemento das obrigações, estará sujeita às seguintespenalidades: 

a) Deixar de manter a proposta: 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; 

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 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado docontrato; 

d) 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 docontrato; 

e) 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; 

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 5 anos e multa de 10 % sobre o valor 



atualizado docontrato. 
10.2As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for ocaso. 
10.3Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 
ou inadimplênciacontratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOFORO: 
 
11.1Elegem 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, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
RUTHE PAULA SECHINI MAHLER      TIAGO WESTERICH PIZZI – ME 
Prefeita em Exercício                                                       Contratada 
               Contratante 
 
 
 
 
DOUGLAS FREIDRICH 
      Fiscal de Contrato 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
1________________________________        2_______________________________ 
CPF:                                                                CPF: 


