
 

CONTRATO 41/2022 

PREGÃO Nº 24/2022 

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 70/2022) 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE PALMEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa 

jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob nº 01.610.566/0001-06, com sede na Rua Roberto 

Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. 

Fernanda de Souza Córdova, aqui denominado, simplesmente, PREFEITURA, e, de outro lado, CARBONI 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 10.331.054/0001-

93, neste ato representada pelo Sr (a). OSMAR CARBONI, com sede na Rua Severino Jose Pasqual, 118, 

Carboni, Videira - SC, neste ato denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato, 

em decorrência do Processo Administrativo nº 70/2022, vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 24/2022, 

tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Este contrato tem por objeto a aquisição, pela PREFEITURA, dos itens abaixo descritos a serem 

fornecidos e entregues pela CONTRATADA à PREFEITURA, de acordo com as disposições do Edital do Pregão 

Presencial nº 24/2022, proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, 

conforme segue: 

Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 24406 - TRATOR AGRÍCOLA 

TRAÇADO 4X4 NOVO 

CABINADO,COM AR 

CONDICIONADO, TURBO 

INTERCOOLER COM NO 

MINÍMO DE 79 CV DE 

POTÊNCIA, TRAÇÃO 

DIANTEIRA ASSISTIDA (TDA), 

FREIOS A DISCO EM BANHO 

DE ÓLEO, COM 

ACIONAMENTO HIDRÁULICO, 

TOMADA DE FORÇA 

INDEPENDENTE (TPDI), DE 

NO MÍNIMO 540/540 ECO, 

COM ACIONAMENTO 

ELETRO-HIDRÁULICO, 

COMANDO HIDRÁULICO 

COM 2 PARES DE VIAS, COM 

VAZÃO MÍNIMA DE 651/MIN, 

CAIXA DE TRANSMISSÃO 

COM NO MÍNIMO 12 VEL À 

Uni CASE 

FARMALL 

80 

CABINADO 

PS 

1  

314.000,00 
 

314.000,00 



 

FRENTE E 12 VEL À RÉ, COM 

REVERSOR ELETRO 

HIDRÁULICO, LEVANTE 

HIDRÁULICO PARA 3.000 KG, 

PNEUS DIANTEIROS 12.4X24 

R1 E PNEUS TRASEIROS 

18.4X30 R1 MINIMO 12 

LONAS, TANQUE DE 

COMBUSTIVEL DE 100LT, 

PARALAMAS DIANTEIROS, 

KIT DE LUZ COM SINAL DE 

ALERTA, PISCA DE 

DIREÇÃO, LUZES DE FREIO, 

LANTERNA DE POSIÇÃO, 

LUZ DE RÉ, BUZINA, RÉ COM 

SINALIZADOR SONORO, 

ESPELHOS RETROVISORES. 

Total Geral  

314.000,00 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS 

2.1. A CONTRATADA fornecerá à PREFEITURA os produtos pelo preço correspondente, indicado na tabela acima. 

2.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria diretamente interessada ou setores requisitantes e 

ainda nas escolas do interior, no prazo de 30 (dez) dias do recebimento da respectiva solicitação, e deverão estar 

dentro dos estritos padrões de qualidades exigíveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS 

VALORES 

3.1. O pagamento pela PREFEITURA à CONTRATADA será efetuado pela Tesouraria em até 30 (trinta) 
dias após a liberação dos créditos mediante a apresentação de Nota Fiscal e boleto bancário, estando de 
acordo com o solicitado no edital do Pregão Presencial 24/2022, e poderá ser efetuado mediante 
depósito bancário ou transferência. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com Autorização de 
Fornecimento indicar o número da Autorização correspondente, bem como indicar o nome do banco e 
número da conta bancária contratada. O arquivo XML ou PDF da nota fiscal deverá ser encaminhado 
obrigatoriamente ao e-mail: apoio.adm@palmeira.sc.gov.br 
 

3.2. O preço da nota fiscal só será pago se corresponder ao indicado na CLÁUSULA PRIMEIRA para cada item, 

assim como às exigências da cláusula 2.2, não se responsabilizando a PREFEITURA por despesas com encargos 

trabalhistas, previdenciários, tributários ou decorrentes de transportes ou qualquer outra despesa para a entrega e 

fornecimento de acordo com este contrato, que competem exclusivamente à CONTRATADA. 

3.3. Os preços indicados na CLÁUSULA PRIMEIRA serão fixos e irreajustáveis, podendo haver revisão dos 

preços na hipótese de comprovação dos requisitos do art. 65, II, ‘d’, da Lei 8.666/93. 

3.4. No caso de inadimplemento contratual por parte da PREFEITURA, não efetuado o pagamento pelo 

CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores 



 

correspondentes às notas fiscais serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a 

atualização das obrigações tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual. 

3.5. É condição para o pagamento o valor constante na Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término ficará adstrito aos respectivos créditos 

orçamentários do ano base de 2022. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação 

assim consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2022: 

39 - 1 . 2008 . 20 . 608 . 13 . 1.45 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas 

41 - 1 . 2008 . 20 . 608 . 13 . 1.45 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas 

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

6. A inexecução, parcial ou total, das suas obrigações, sujeitará a CONTRATADA às sanções dispostas na Lei 

Federal 8.666/93, nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88, e no art. 7º da Lei 10.520/2002, além do pagamento de multa no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, mais 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do 

pedido, por dia de atraso, em relação à data prevista para a entrega dos produtos nele referidos, 

independentemente de outras sanções por perdas e danos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) 

supressão (ões) que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor indicado na 

cláusula primeira, nos termos do art. 65, inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93. 

7.2. Poderá ainda haver alteração nas cláusulas deste contrato nas demais hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

7.3. A PREFEITURA reserva-se no direito de adquirir parte ou todos os produtos licitados, sem que caiba a 

qualquer licitante indenização de qualquer espécie. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

8. Este contrato poderá ser rescindido, formalmente motivados nos autos do processo de licitação a ele vinculado, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa do contratado, nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONTRATANTES 

9.1. A CONTRATANTE obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato e, 
especialmente por intermédio do órgão diretamente interessado: 
a. Ao pagamento na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA; 
b. A conferir e certificar, no ato de entrega e recebimento da mercadoria, a quantidade entregue e 
declarada na respectiva nota fiscal, bem como a qualidade dos produtos e sua adequação com a marca 
dos itens descritos conforme tabela constante na cláusula primeira; 



 

c. A certificar por escrito qualquer anomalia nos produtos, quantidades, irregularidade ou inadequação 
da nota fiscal com os preços e demais cláusulas deste contrato, devolvendo a nota fiscal à CONTRATADA 
para que esta tome as medidas cabíveis, podendo conceder prazo de 02 (dois) dias úteis para a 
regularização, sob pena de responder pela inexecução deste instrumento. 

9.1.1 A Secretaria diretamente interessada poderá, a seu critério devidamente justificado, conceder prazo 
maior que o previsto na alínea ‘c’ deste item, mediante justificativa plausível apresentada por escrito pela 
CONTRATADA. 

9.1.1.2. A ausência de recusa ato de entrega por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA 
da responsabilidade de providenciar a substituição dos produtos fornecidos em desacordo com este 
instrumento, especialmente quando se constatar posteriormente vícios ocultos ou qualquer outra 
irregularidade. 

9.2. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato, e será 
responsável pelo fornecimento e entrega somente de produtos de qualidade, respondendo perante a 
CONTRATANTE e perante terceiros nos casos em que seus produtos causarem danos aos terceiros a que 
eles se destinam, caso em que ficará obrigada a indenizar todos os danos e prejuízos causados, sejam 
eles de ordem material ou moral. Se obriga, ainda, ao seguinte: 
a. A cumprir rigorosamente os prazos deste contrato; 
b. A entregar os produtos em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere 
ao Código de Defesa do Consumidor, às normas da ANVISA e do Ministério da Saúde; 
c. Providenciar a imediata correção das irregularidades eventualmente apontadas pela Secretaria 
competente e não reincidir nas mesmas irregularidades, sob pena da aplicação das sanções deste 
instrumento; 
d. Entregar os produtos com prazo razoável de validade, assim entendido o exigido na descrição 
do item ou, na ausência dessa exigência, quando o produto tenha pelo menos a metade do prazo 
de validade ainda vigente, entre a data de fabricação e o prazo final de validade; 
e. Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião 
da habilitação, assim como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o 
Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade Administrativa, 
ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital do Manter atualizados durante toda a 
vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da habilitação, assim como comunicar a 
CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o Poder Público, seja ele decorrente do art. 
9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de 
impedimento previstas no Edital deste PREGÃO ou que tenha sido objeto das declarações constantes nos 
anexos deste edital; 
f.      Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhada dos documentos necessários ao 
recebimento (nota fiscal); e 
g. Ao entregar os documentos, a CONTRATADA deverá descarregar os itens até o interior do órgão 
público e aguardar a conferência da entrega. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 



 

10.1 A fiscalização oriunda desta contratação será exercida por _______________________, servidor 
indicado pela secretaria responsável, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência ao Secretário de Administração. 

10.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome do funcionário eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Para os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, além das disposições do Edital de Pregão 
Presencial nº 36/2018, as disposições da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/2002. 

11.2. Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa – SC para dirimir quaisquer questões decorrentes do 
presente contrato. 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo indicadas. 

 

 

PALMEIRA, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

Fernanda de Souza Córdova                             
Prefeita Municipal                                  CARBONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
_____________________________                                 _____________________________ 
RG nº         RG nº 

 

 


