
Contrato Nº59/2021 

 

 

CONTRATO Nº59/2021, referente ao Processo Nº 93/2021 Dispensa de Licitação Nº 

13/2021. 

TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si a Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, 

pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 88.201.298.0001-49, neste ato 

representado pelo Senhor Prefeito Municipal Sávio Johnston Prestes, brasileiro, solteiro, 

Servidor Público Municipal, portador da identidade n°1034057607, CPF nº487.828.580-

04, residente e domiciliado em Lavras do Sul, sito na Rua Tiradentes, nº291, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “SUPER TRATORES 

MÁQUINA AGRÍCOLA LDTA”, CNPJ 89.800.502/0001-00, com sede em Santa Maria 

– RS, ROD BR-158 2600 KM 60 / Cerrito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Aquisição de um trator agrícola novo conforme convênio cadastrado na Plataforma 

+Brasil, sob nº901313/2020 MAPA, com base no Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/93. 

– Trator agrícola novo 0 km, 2021/2022, 3 ou 4 cilindros, no mínimo 65 CV, no 

mínimo semi-plataformado, capacidade de levante de no mínimo 1.200kg, motor a 

diesel, tanque combustível de no mínimo 60 litros, caixa de câmbio de 

aproximadamente 8 marchas a frente e no mínimo 2 marchas a ré, iluminação 

adequada para transitar em rodovias pavimentadas e não-pavimentadas, possuindo 

faróis auxiliares e sinal sonoro em marcha ré, com pneus novos, garantia de 12 meses 

sem limite de horas, seguindo as seguintes recomendações: 
a) Garantir assistência técnica autorizada pela fábrica, com técnico e peças de reposição; 

b) Estar em conformidade com as normas de trânsito e legislação vigentes; 

c) Estar de acordo com as normas técnicas da ABNT; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a empresa “SUPER TRATORES 

MÁQUINA AGRÍCOLA LDTA”, CNPJ 89.800.502/0001-00, o valor de R$ 148.500,00 

(cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).  

 § 1º - O pagamento será efetuado após a entrega definitiva e instalação do material, 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

§ 2º - A empresa contratada deve manter atualizada a sua regularidade fiscal: 

Certidões do INSS, FGTS, Negativa Municipal de sua sede, não podendo a empresa 

prestadora dos serviços cobrar qualquer outra importância à Administração Municipal, 

além da já estipulada. 

§ 3º - Para as despesas decorrentes do presente contrato, serão utilizados recursos 

da seguinte Dotação Orçamentária: 

12 – 01 – 20.606.0215 1.039.4.4.90.52.00.00.00.00.1179  

                20.606.0215 1.039.4.4.90.52.00.00.00.00.1108 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes e 

garantia a defesa prévia, poderá resultar na aplicação das seguintes sanções: 

a) A recusa do prestador em prestar o serviço adjudicado acarretará a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total da proposta. 

b) O atraso que exceder ao prazo fixado para a prestação dos serviços, acarretará a multa 

de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% 
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(dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

c) Nos termos do Artigo 87 da Lei 8.666/93, o Licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 02 (dois) anos impedido 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.  

d) Na aplicação das penalidades previstas no Edital, O Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 

termos do que dispõe o Artigo 87 “caput” da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

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

inadimplência contratual. 

§1º A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta 

por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos  

de qualquer valor que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão. 

§2º A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ ou assinar o 

Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total estimado para o fornecimento objeto da licitação, 

podendo o Município convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 

classificação, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas nesta Cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666-93. 

O Fiscal do referido contrato será a Sr. Ivo Alves Lopes 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação, ora ajustada, será 

efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante 

deste instrumento, observadas as condições legais estabelecidas ressalvadas e alterações 

unilaterais permitidas a Administração na forma estipulada no inciso I do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA: 
Os itens ora licitados, NOVOS (primeiro uso, não remanufaturados), deverão ser 

entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir do aceite do 

pedido de entrega, feito através da apresentação da cópia do respectivo Empenho, e serão 

recebidos e conferidos pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, dentro dos 

dias e horários e no endereço abaixo especificado, exatamente como descrito neste edital 

e seus anexos. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONÔMICO 

Horário para entrega: Das 7:30h as 13:30h, de segunda a sexta-feira. 

Rua Alexandre Silveira, nº 120. 

Bairro Hospital. 

CEP 97390-000 

Lavras do Sul – RS 

CLÁSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS E DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA 

CONTRATADA:  

A CONTRATADA se obriga a garantir a assistência técnica ofertada pelo fabricante do 

bem durante todo o prazo contratado, proporcionando as revisões periódicas. 

A troca de itens que apresentarem vícios ou defeitos deverá ser prestada em até 30 

(trinta) dias consecutíveis da comunicação de problemas geradores das obrigações-

objeto deste contrato à empresa, devendo, estes serviços serem prestados onde estipular 

a Administração Municipal.  

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] a2e51ce09ae51373bf151f4397e2268a12ec6c39bf0732f26ca72d3570334716



 

A CONTRATADA se obriga a garantir que os itens cotados, encontram-se dentro dos 

padrões usuais para comercialização;  

Manter durante toda a execução do instrumento contratual, todas as condições de 

habilitação e qualificação, estipulados no Processo Licitatório original do contrato, em 

compatibilidade com obrigações por ela assumidas.  

Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  

Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  

Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução do contrato, 

pagando os emolumentos prescritos em lei.  

Não transferir, subcontratar, ou ceder total ou parcialmente, a qualquer título os direitos 

e obrigações decorrentes da adjudicação deste processo.  

Outras obrigações constantes no Termo de Referência e na Minuta do Contrato. 

A CONTRATADA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL:  

a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONTRATO 

O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais ou 

contratuais assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, nos casos e 

formas dispostos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8666/93, sem prejuízo das demais 

cominações cabíveis. 

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Lavras do Sul para dirimir todas 

e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente contrato, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Lavras do Sul, 02 de dezembro de 2021. 

 

___________________________ 

Sávio Johnston Prestes 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE    

__________________________________________ 

SUPER TRATORES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA  
CNPJ 89.800.502/0001-00 

CONTRATADA 

 

Testemunhas 

 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] a2e51ce09ae51373bf151f4397e2268a12ec6c39bf0732f26ca72d3570334716



 

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

SUPER TRATORES

13/12/2021 às 12:44:27

CONTRATO PREFEITURA DE LAVRAS - LICITAÇÃO 
Data e Hora de Criação: 13/12/2021 às 08:14:30

Documentos que originaram esse envelope:

- Contrato Nº59 (1) (1).pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: a2e51ce09ae51373bf151f4397e2268a12ec6c39bf0732f26ca72d3570334716

[SHA512]: 807af1d3e5f8c6846fba75ab8ce2e05b03d82927e2347464921ce137074ee4fbebc1e23580d6a97e0813a9714a8f1bc41da946b159a522efe9b1c2342a24d6af

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - HOMERO MENDONÇA (homero@supertratores.com)

Data/Hora: 13/12/2021 - 09:13:24, IP: 2804:18:34:af78:5dd:7e5f:a6f5:, Geolocalização: [-29.701875, -53.793761]

[SHA256]: 63ad2392091d756f0def44052257a2dba2b5907ae20fd5972569c987cf69cdea

ASSINADO - MICHEL BASTOS (michel@supertratores.com)

Data/Hora: 13/12/2021 - 09:35:04, IP: 189.57.14.210, Geolocalização: [-29.701745, -53.793893]

[SHA256]: 1d3603b1de00b1bf0a02287053473a0bf77537ab6aac58931a956e0a23cc67b5

ASSINADO - Adriano Aires Ilha (adriano@supertratores.com)

Data/Hora: 13/12/2021 - 10:16:41, IP: 189.57.14.210, Geolocalização: [-23.550652, -46.633381]

[SHA256]: 0bf5c62b07e1383ab0ee28d528e66c55f1c44aa9066ce9a619d8592784a1fd04

ASSINADO - Luiz Fernando Cunha Júnior (financeiro4@supertratores.com)

Data/Hora: 13/12/2021 - 10:35:17, IP: 189.57.14.210

[SHA256]: 60879a5f826b0a567abfc821f034a2fdce7e2e8c690de623317424d02222222f

ASSINADO - PREFEITURA DE LAVRAS (seplanlavras@gmail.com)

Data/Hora: 13/12/2021 - 12:44:27, IP: 200.237.93.215, Geolocalização: [-30.805826, -53.899799]

[SHA256]: 4b68d532bc9faa01dc6ce0913f006b183873ad1ce533baba08bf645073170fe2

Histórico de eventos registrados neste envelope

13/12/2021 12:44:30 - Envelope finalizado por seplanlavras@gmail.com, IP 200.237.93.215

13/12/2021 12:44:27 - Assinatura realizada por seplanlavras@gmail.com, IP 200.237.93.215

13/12/2021 11:45:48 - Envelope visualizado por seplanlavras@gmail.com, IP 200.237.93.215

13/12/2021 10:35:17 - Assinatura realizada por financeiro4@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 10:34:24 - Envelope visualizado por financeiro4@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 10:16:41 - Assinatura realizada por adriano@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 10:16:01 - Envelope visualizado por adriano@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 09:35:04 - Assinatura realizada por michel@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 09:13:24 - Assinatura realizada por homero@supertratores.com, IP 2804:18:34:af78:5dd:7e5f:a6f5:

13/12/2021 08:27:10 - Envelope registrado na Blockchain por analisedecredito@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 08:27:08 - Envelope encaminhado para assinaturas por analisedecredito@supertratores.com, IP 189.57.14.210

13/12/2021 08:14:33 - Envelope criado por analisedecredito@supertratores.com, IP 189.57.14.210
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