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rONTUATON" 76/2015

PROCESSO IJCITATÓRIO N." 44/2015
TOMADA DE PREÇOS N." 08/2015

Coniralo dc prestação de serviços que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de Irincópolis c a empresa Gl.
Lismotor Retifica dc Motores Idreíi i/PP.

OMunicípio de Irincópolis. l'essoa .lurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua
Paraná, n" 200. Centro, município de irincópolis. Santa Catarina, neste ato. representada pelo
Senhor .luliano Pozzi Pereira, casado, no exercício do Cargo de Ih-cfeito. residente e domiciliado a
rua Caetano Valões n.° 22. no centro do Município dc Irincópolis - SC. inscrito no CPf sob o n."
455.173.049-15 e portador da cédula dc identidade n." 827.4()5-SC. de ora cm diante denominado
de Contratante e de outro lado a empresa GL Lismotor Retifica de Motores Lireli Í'.PP. Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/Mf sob n." 95.377.990/0001-98. com sede a Avenida
Luiz Antonio Faedo. n" 1800. Centro. Município dc Irancisco Beltrão. Listado do Parana. C.f.lL
85 601-270 de ora em diante denominada de Contratada, acordam e ajustam limiar o presente
contrato nos termos da lei n." 8.666/93. de 21 de junho de 1993. c legislação pertinente, assim como
pelas condições do Procedimento de I.icitação n'̂ 44/2015. modalidade lOMADA Db. PRL(,()-
N." 08/2015. pelas cláusulas a seguir expressas, delinidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO E
RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR INDUSTRIAL CASE PA CARREGADEIRA
MOD. W20-E, (Cadastrado no Patrimônio n"8H) DA SECRETARIA DA AGRIC ULTURA, COM
ENTREGA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SENDO AS PEÇAS DE I" LINHA/LINHA
DEMONTAGíEM. , . . . - w-

0 pre|ente processo tem por objetivo o conserto do Motor do trator industrial Case !a
Carreaadeira íodelo V/^OL:

As peçàs relerente^ao conserto do motor deverão ser conlorme tabela abaixo.
\ \
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10 01 Unidade í-illro Combustivel Primário

11 01 Unidade l-i|trri rnmhiKTÍvel Secundário

12 01 Unidade [•'iltro Lubrificante J

13 01 Unidade |-"jit|-n Separudor de Acua

14 06 U nidade ínjetor de óleo

15 13 Unidade Sensor de üleo

16 01 Unidade .lopo de .lunla Motor Completo
17 01 KIT Mangueira de Agua

18 1? Unidade Mola de Válvulas

19 70 Unidade Litros de Oleo Motor

20 17 Unidade Parafuso de Bielas

21 17. Unidade Parafuso Coletor de Escape

22 6 Unidade Pistão do Motor com Anéis

23 17 Unidade Vedadores de Válvulas

24 01 Unidade Rolamento 6305

25 01 Unidade Selanle de Camisa

26 17 Unidade •('íK-hi-. do Vál\'iilas

27 06 Unidade \/álvida He Admissão

28 06 Unidade Válvula de Escape

29 01 Unidade Válvula de Alivio Bomba Üleo

30 01 Unidade Válvula Termostática

31 01 Unidade Bloco do Motor

32 01 Unidade fahe£oií' do Motor

33 01 Unidade Resfriador Üleo

34 01 Unidade Tampa Distribuição

35 01 Unidade Virabreqiiim do Motor
36 01 Unidade TurEr' N''>vn

Aprestação de serviços para conserto do motor deverá ser coníorme tabela abaixo.
Valor Total RS

liem 1 Quantidade ncscriçau dos serviços

Oi / Mão de Obra para montagem completa do molor, embuchar e
alinhar bielas. retillcar ferro biclas. embuchar comando, csmerilhar
Válvulas, Montar válvulas, colocar motor, conferir molor, polir

xcomando, rebaixar pisiòcs.bulanccar virabrciiuim da Pá carregadeira i
w^üi-:. _ . —1

4.2110.00

wserviço deverá\er prestado somente no motor da carregadeira indicada, cos valores
deverão estar de acordo eom\) Termo de Referencia em anexo ao processo:

Opreço aser ajustad\. incluirá todos os materiais cser\'iços necessários àexecução do
objeto, bem como os encargos tkbalhistas edespesas com otransporte do veiculo, se necessário.

Os serviços realizados nc
peças que se fizerem necessários.

motor da Pá Carregadeira Modelo W20E deverão incluir todas as
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CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Opagamento será efetuado no prazo má.Kimo 30 (trinta) dia.s consecuiivos após a entrega do
objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo
licitatório e o niimcro do respectivo contrato.

.luntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Ccrtilicado de Regularidade
do FGTS e Cenidào Conjunta Negativa de Débitos relativos a "Ifibulos Federais eà Divida Ati\a da
União.

O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

Na eventualidade de aplicação de nuillas. estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem áaplicação da penalidade.

Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações llnancciras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajusiamento de preços ou correção
monetária.

CLÁUSULA TERCEIllA - REGIME DE EXECUÇÃO

Aexecução do presente Contrato dar-se-á sob a lorma direta, não podendo acontratada, de
forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos eobrigações a terceiros.

CLÁUSIJLA^UARTA - FORMA DE E.NTREGA

) objeto m^licitado deverá ser executado pela empresa vencedora do presente certame,
conforn esolicitação d\Administração, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

CLÁUSULA QUINTA ^^EAJUSTE

,llão haverá reajuste. iWm atualização de valores, exceto na ocorrência de tato que justifique
a aplicação da alínea'-d". do'̂ dnciso !1. do artigo 65. da Lei n. 8.666. de 21 de junho de IW3.
consolidada. \

CLÁUSULA SEXTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na prestt
Secretaria Municipal da Infra

ção dos serviços será de competência e responsabilidade da
Istrutura e da Secretaria Municipal da Agricultura, através do

servidor designado, aos quais caícrá verificar se estão sendo cumpridos otermos deste Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA -CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ ADESPESA

As despesas decorrentes na execu(;ão do objeto deste contrato, correrão por conta da
dotação: , , . -

. Projeto Atividade 2018 - Manutenção da Secretaria da Agricultura -
3.3.90.00.00,00.00.0100(81)-Aplicações Diretas,

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÁO

Opresente contrato será rescindido quando evidenciado odescumprimento de qualquer
cláusula por parte da contratada, ou se verillque aocorrência de qualquer dos latos constantes no
artigo 78 da Lei de Licitações,

PARÁGRAFO ÚNICO -, Lm havendo rescisão administrativa, licam reconhecidos os
direitos do Município, nos termos do artigo 77. da L.ei de Licitações,

CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

Operíodo de vigência deverá ocorrer por até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso
seja de interesse da Prefeitura Municipal,

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O Município por seus responsáveis. Ibrnecerà informações úteis, boas c necessárias, a
perfeita execução do objeto deste Contrato, bem como. efetuarão orespectivo pagamento na data c
condições aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIILA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADAÉ'encedüra do certame assumirá responsabilidade pela correta entrega em relaçaooquaisquer danos causados aesta Municipalidade ou áterceiros,^
,'encedora do certame obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato.
•cbm as obrigações por ele assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por nao
;srnc\

IMA ^GUNDA -DIREITOS DO MUNICÍPIO
Nos termos da l.egis'

Contrato, no seu todo ou en
comprovadamcnte a do PRO
08/2015. indenizando a Cont

ação. o Município pode exigir, aqualquer temptu a sub-rogaçao do
nartc a si próprio ou a quem determinar caso a execução nao seja
:LSS0 LICITATÓRIO N," 44/2015 - TOMADA DL PRLÇOS N,"

alada pelos produtos entregues.
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Parágrafo único - OMunicípio rcscn a-sc no dircilo dc adjudicar oobjcio ora contratados
no lodo ou cm paile. dc acordo com asua disponibilidade tinanccira cnecessidade, sem que caiba à
Contratada direito de indcni/açào.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

I-ste Contrato vincula-se ao Hdital de TOMADA DL PRCÇOS N." 08/2015. Processo
Licitatório n." 44/2015. para todos os efeitos legais e Jurídicos, aqueles consignados na Lei n."
8.666/93 consolidada, com as alterações posteriores, especialmente nas dúvidas, contradições e
omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela ine.xecução total ou parcial do (.'ontrato. aCON 1RA 1AN 11-.. poderá, garantida apie\ia
defesa, aplicar à CONTRA TADA. as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da l.ei 8.666/93 e suas
alterações, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (de/ por cento) sobre ovalor total
do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE HA1Í1LH AÇÁO

Acontratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo Justo para rescisão e
aplicação dc penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da penalidade aplicada caberá recurso, no pra/o de 05 (cinco) dias iiteis da notilicaçào á
aLtíorídade^superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até oJulgamento do
pleito.

CÇÁUSULA DÉÒIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Lste contrato j^derá ser alterado, nos casos pre\ istos pelo disposto no Art. 65 da Lei n.
8.6n66 de 21 de junho dm993. sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA oVtAVA -LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumen

21 de Junho de 1993 e suas
se-lhe supletivamente os pri
Privado.

o contratual rcge-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93. de
üsteriores alterações, e pelos Preceitos dc Direito Público, aplicando-
icipios da 'Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENl OS
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A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRA FAN 1E c a CON 1RA FADA.
será feita através de Protocolo. Nenhuma outra lorma será considerada como prova dc entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão rcsoíiidos à lu/ da l.ei n." 8.666'd.'̂ e suas alleravões. e dos
Princípios Gerais dc Direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do
í^io. pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61. parágrafo T

'^66/93 atualizada.

CLÁUSULa\iGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleilo^Foro da Comarca de Porto União -SC. para dirimir questões decorrentes deste
contrato, com renúitwa expressa aos demais, sem prejuí/o do inciso Xdo artigo 29 da Constituiçào
Federal, com aredaç^ introduzida pela F.mcnda (onsiiiucional n. 19/98.

F. para que esteyontrato passe aproduzir seus jurídicos e legais efeitos, leva achancela das
panes, em 04 (quatro)
firmam.

.'ias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o

Irineópolis (SC)J\6 dc setembro dc 2015.

JlJL1A^0 POZZ,! PEREIRA

MEMCiPIO DE IRIMtÓPOLIS
Coniraíaniu

rcslcrnunhas:

Nomc^Roiiriíio Amonio .lurck
CPE; 1)8^.37(1.661-80

MNome: Gessici^reschechen
CPI-- ü72.218Í^19-57
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