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GONTRATO DE AQUTSTçÃO Oe ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

O Município de Estação, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.o

92,406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua FioreloPiazzetta,9S, neste ato representado porseu

Prefeito Municipal, Sr. Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG no 1035032737 *

SSP/RS, e CPF no 437.562.120- 68, residente e domiciliado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, n0 49, nesta

cidade de ora em diante denominado de MUNICíPIO, e de outro lado, a empresa KUNZLER MAQUINAS

LTDA inscrita no CNPJ sob no 08.531.546/0001-80, com sede na Av. Das lndústrias, no 865, Bairro Anchieta

na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo Sr. Marcos Aurélio cle Moraes, portador do

CPF no 802,868.600-15, de ora em diante denominado simplesmente Contratada, têm entre si certo e

ajustado, as seguintes cláusulas e condições, com base na proposta adjr-rdicada na licitação na modalidade

Pregáo Presencial no 01012022.

,!. A FORNECEDORA obriga-se, conforme estabelecido na proposta apresentada no processo licitatorio

pREGÃO PRESENCIAL No O1O\2O24 ao fornecimento do seguinte equipamento NOVO com garantia total

mínima de 12 meses após sua entrega:

Item Quantidade Materiaf/Serviço Va.Ior Unitário Valor Total

1 1,0000 uN
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EscAVADErne HroRÁuLrcA soBRE EsrErRAs
- Nova, ano/modelo 2022i
- Motor a diesel, turbo alimentado de 4

(quatro) cilindros, com potência mínima
de 90 HP;
- Inleção de combustivel eletrônica,
com baixa emissão de poluentes,
conforme as normas estabelecidas;
- Rodante com no mínimo 02 roletes
superiores e 07 inferiores em cada
esteira
- Caçamba com capacidade minima de 0r 80

m3;
- Sapatas das esteiras com no minimo de
60Omm de larqrura;
- Carro longo com mÍnimo de 44 §apatasi
- Guias de proteção;
- Comprimento máximo para transporte de
8. 65Omm;
- Cabine fechada, com ar condicionado e

ar quente de fábrica, com tapete no
chão, sistema de segurança ROPS,

sistema de rádio AM/FM com
alto-falantes, equipada com câmera de
?4.

- LanÇa de no mínimo 5.100mm de
comprimento;
- Braço de no minimo 2.600mm de
comprimentoi
- Profundidade de escavação de no
mínimo de 6.060nm;
- Í,argura máxima para transporte de
2.70Omm;
* Tanque de combustivel- com capacidade
de 250 litros,'
- Bomba de auto abastecimentoi
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- Sistema hidráulico com 2 bombas
hidráulicas com vazão mÍnima 2 x 140
l-itros,/min, sem força adicionaf ;

- Controles pilotados tipo joystick;
- 2 vel-ocidades de desfocamento, sendo
que na alta mínimo 5.4 km/h, velocidade
de giro de no minimo 11rpm, raio de
giro traseÍro de no minimo 2.450mm;
- Tampa de vedação na janefa de
visitas, existentê na parte Ínferior
central do carro, para evitar a entrada
de entulhos;
- Peso operacional- mÍnimo de 17.000 kg
e máximo de 18.000 kg;
- Demais itens de segurança exigidos na
Iegislação atual, com garantia total
contra defeitos de fabricação de no
minimo 12 meses sem ]imite de horas
trabalhadas a contar da data da entrega
técnica, assistência técnica autorizada
estabelecida em endereço comercial- de
no máximo 350 quilômetros de distâncla
do Municipio de Estação RS;
- CatáIogo ou prospecto técnico do
equipamento em Língua Portuguesa,
contemplando o model-o do eguipamento
ofertado, com indicação do endereço
eletrônico em que foi obtido,
permitindo a consultai
- Não será permitido a apresentação do
prospecto produzido por revenda do
equipamento.

2. A FORNECEDORA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará, por escrito, ao MUNICíPIO,

qualquer anormalidade eventualmente ocorrida no transporte do equipamento objeto deste contrato, que

possa comprometer a sua qualidade.

3, A vigência deste Contrato se estenderá por 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura'

4. O equipamento deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado por igual

período, a FoRNECEDORA ficará obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a ser recusado

Sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação"

5. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalizaçáo por parte do MUNICÍPIO,

encarregada de acompanhar a entrega do equipamento prestando esclarecimentos solicitados atendendo

as reclamaçÕes formuladas.

6. Havendo necessidade de alteração dos prazos de entrega, esta só poderá ser efetivada após prévia e

expressa aquiescência, por escrito, por parte do Município. Ocorrendo motivo de caso fortuito ou força maior,

impeditivos do cumprimento dos prazos firmados neste contrato, este deverá ser comunicado imediatamente

pela FoRNECEDORA ao MUNICIPIO,
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7. O MUNTCípIO compromete-se a pagar, pelo fornecimento do equipamento, o valor de R$ 802.000,00

(oitocentos e dois mil reais)"

8. O pagamento será efetuado enr até 30 dias após a entrega do equipamento, mediante a apresentação

do docunrento fiscal constando: a identificação do Contrato Administrativo, do Pregão Presencial no

01012022, e do convênio no 91533212021 - Plataforma +Brasil no 52332312021, que entre si celebram

a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA, e o Município

de Estação/RS.

9. O inadimplemento dos prazos fixados neste instrumento, bem como a inexecução total ou parcial do

objeto contratual, sujeitará a FORNECEDORA à aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência, por escrito;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infringência de qualquer uma das cláusulas

previstas no presente contrato por parte do Contratado, importância esta que será devidamente atualizada

ao termo do efetivo pagamento.

c) Sanção prevista no artigo 7" da Lei n" 10.520102.

9.1" As penalidades seráo registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

9.2" Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de Iiquidação qualquer obrigação financeira que

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplêncla contratual,

10" O MUNICÍPIO, na forma do disposto na Lei n0 8"666/93 e suas posteriores alterações, poderá rescindir

unilateralmente o contrato, sem que assista à FORNECEDORA, indenização de qualquer espécie.

11. Todo e qualquerdocumento trocado entre o MUNICÍPIO e a FORNECEDORA, deverá ser protocolado,

constituindo o protocolo a Única prova de entrega de documentos.

12. A FORNECEDORA poderá, para o cumprimento dos serviços que lhe incumbirão em decorrência do

presente ajuste, utilizar-se de serviços de terceiros, sempre sob sua única e exclusiva responsabilidade.

Fica ressalvada a inexistência de qualquer vínculo entre o MUNICíPlO e estes, respondendo a

FORNECEDORA, por todos os ônus trabalhistas, previdenciários e/ou fiscais oriundos dessa relação.

13. A FORNECEDORA compromete-se a manter, durante a vigência do contrato, todas as condiçÕes de

habilitação apresentadas na ocasião da contratação.

14. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e

atinentes a contratos contidos na Lei n0 8.666/93 e suas

expressamente tra nscritas neste instru rnento.
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conformes com todas as disposições e regras

posteriores alteraçÕes, ainda que não estejam
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15. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações

orçamentárias e elementos de despesa:

06 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

06.01 .20.608.0016.1018 - Aquisição de Máquinas e equipamentos para Patrulha Agrícola

06.01.20.608.0016.1 018.4.4.90.52.40 (901 1) - Máquinas e equipamentos Agrícolas e rodoviários

Recurso: 1142

16. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, para dirimir as questões oriundas do presente

contrato, que não possam ser resolvidas por via administrativa.

17. Ê., por estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Estação, RS, 12 de Julh o de 2022.

MUNICíP1O

Testemunhas:
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