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                     CONTRATO Nº 142, de 28 de setembro de 2022. 

 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA 

IMPERATRIZ E A EMPRESA MENEGARO COMERCIAL 

AGRÍCOLA LTDA. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o Município de 

Santo Amaro da Imperatriz, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 

nº 82.892.324/0001-46, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, 306, na cidade de Santo 

Amaro da Imperatriz, neste ato representado por seu Prefeito, senhor Ricardo Lauro das Costa, 

brasileiro, divorciado, empresário, CPF nº 781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei 

Fidencio Feldmann, 222, Centro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, doravante 

denominado simplesmente Contratante e a Empresa Menegaro Comercial Agrícola Ltda, 

pessoa jurídica de direito provado,  inscrita sob CNPJ nº 04.658.834/0002-20, estabelecida à 

Rod. SC 370, s/n, bairro Pouso Alto, Município de Gravatal - SC, neste ato representada por seu 

sócio Senhor Giorgio Menegaro, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 

907.125.879-34, residente e domiciliado na Rua Frei Gregório Dal Mont, 1803, apto 701, - 

Bairro Cidade Alta, Município de Turvo - SC doravante denominada de contratada, celebram 

este termo de Contrato, em conformidade com o Pregão Presencial Nº 63/2022, regulada pela lei 

federal nº 8666 de 21.06.1993 e demais alterações posteriores, mediante cláusulas e condições 

seguintes: 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aquisição de 1 (um) trator agrícola, novo, ano 2022, 4 x4, nas 

especificações contidas na proposta de preços do Edital de Pregão nº 63/2022 e seus anexos, 

parte integrante deste Contrato. 

 

DO PREÇO 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente 

contratação será o seguinte: 

 

Item/Grupo Descrição Quantidade Valor Unitário       Valor Total em R$ 

1 Trator                             1  R$ 345.000,00                R$ 345.000,00 

 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

CLÁUSULA TERCEIRA – Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial nº 63/2022 

e seus Anexos. 

 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUARTA – O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da 

data de sua assinatura. 

 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do 

Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
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I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos equipamentos, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II. comunicar eventuais falhas no fornecimento dos equipamentos, cabendo à CONTRATADA 

adotar as providências necessárias; 

III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento dos veículos. 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em 

especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 

reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 

contratual. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se 

a: 

I. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona deste 

Contrato; 

II. promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do veículo, sob o aspecto 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

III. comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de 

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas, no Anexo I do Edital de Pregão e no presente Contrato; 

IV. notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se 

a: 

I. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 

condições; 

II. atender as demais condições descritas na Especificação (Anexo I do Edital de Pregão); 

III. responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, objeto deste Contrato, respondendo 

civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 

IV. executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 

ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente às demandas descritas no Termo de 

Referência (Anexo I do Edital). 

 

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

CLÁUSULA OITAVA – O equipamento deverá ser entregue na forma estabelecida no Anexo I 

do Edital, na quantidade, qualidade e padrão cotado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 

do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O veículo será considerado como definitivamente recebido 

depois de confirmados em comparação com as especificações ofertadas pela CONTRATADA 

em sua proposta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei nº 8.666/93, o 

objeto do presente Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE, no(s) 

seguinte(s) local(is): sede da prefeitura. 
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DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA NONA – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos 

contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos 

documentos de cobrança, e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em 

conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso em que se verificar que o documento de cobrança 

apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para 

as correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento 

a partir de sua reapresentação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE pagará as faturas somente à 

CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA  

A CONTRATADA terá que apresentar DOCUMENTO DE GARANTIA DOS 

EQUIPAMENTOS com cobertura de no mínimo 03 (três) anos ou 2.000 (duas mil) horas, 

contados da entrega. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os recursos serão alocados neste exercício, à conta da 

CONTRATANTE, na seguinte classificação orçamentária:Secretaria Municipal da Agricultura:  

(38) 0501.1.058.4490.5240 (Próprios)  

 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou 

supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra 

do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão 

exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 

2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de 

contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso 

de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a 

aplicação de sanção mais grave; 

II - multas: 

a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração 

definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a ser atribuído a irregularidade 

encontrada. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos equipamentos entregue com 

atraso, e decorridos 30 (trinta) dias de atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da 

multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.  

c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de 

atrasos em qualquer outro prazo previsto no contrato, não abrangido pelas demais alíneas. 
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d) 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual, pela não 

apresentação/atualização, no prazo estabelecido no instrumento contratual, da garantia 

contratual. 

e) 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor dos equipamentos, pelo não cumprimento de 

quaisquer condições de garantia estabelecida no contrato. 

f) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das 

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

g) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 

inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 

obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, caso 

o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a” ou os serviços forem 

prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da 

Contratada. 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à 

CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou 

descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via 

recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da 

notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a 

apresentação da quitação da multa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, 

o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês 

da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias 

após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a 

CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos 

eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta 

cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão 

ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 

rescisão pela CONTRATANTE. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, e precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
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II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

da CONTRATANTE. 

III – judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 

78 da Lei nº 8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de 

garantia e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as 

conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, 

regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – O Foro para dirimir questões relativas à presente 

contratação será o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com prejuízo a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 

abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

Santo Amaro da Imperatriz, em 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________                  _________________________________ 

Município de Santo Amaro das Imperatriz            Menegaro Comercial Agrícola Ltda 

Contratante                                                             Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 ._______________________________           2. _______________________________ 
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