
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

   CONTRATO N° 339/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a empresa 
SHARK  MÁQUINAS  PARA CONSTRUÇÃO  LTDA,  tendo  como 
objeto a aquisição de Retro Escaveira.

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE 
ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede 
nesta  cidade de Itaqui,  sito  a Rua Bento Gonçalves,  nº. 335, denominado neste ato como  CONTRATANTE 
representado pelo  Sr. Prefeito Municipal,  Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado 
nesta  cidade,  inscrito  no C.P.F.  sob  nº  132.750.620-34 e  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  9003198786, 
residente e domiciliado nesta cidade e, do outro lado  SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
inscrita no CNPJ sob o nº. 06.224.121/0002-84, com sede em Porto Alegre/RS na Avenida das Indústrias, nº  
1.132, Anchieta, CEP: 90.200-290,  neste ato representada por seu procurador Dirlei Adriano Cardoso, CPF nº 
480.221.950-49  doravante  denominada  CONTRATADO, tendo  em  vista  o   Processo  Administrativo  nº. 
95.310/2011, Pregão Presencial nº 030/2011 a Lei nº 10.520/2002, o Decreto Municipal nº 4728/2005 e a Lei nº 
8.666/93, perante  as  testemunhas  nomeadas  e  firmadas, os  quais  firmam  o  presente  contrato,  mediante  as 
seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  aquisição  uma  Retro  Escavadeira,  zero  quilômetro, 
fabricação/modelo 2011, com motor a diesel 4cc, turbo alimentado com potência de 96 hp, tração 4x4, concha 
dianteira com capacidade de 1 m³, acionada por dois cilindros de basculamento e dois cilindros de levantamento.  
Chassi  monobloco  interiço  em  peça  única  desde  a  dianteira  até  a  articulação  dos  estabilizadores  traseiros.  
Transmissão tipo conversor de torque Power shuttle com quatro marchas e frente e quatro a ré, pneus dianteiros  
12,5x18 e pneus traseiros 19,5x24. Sistema hidráulico tipo centro aberto com bomba principal de engrenagem 
dupla com capacidade dupla com capacidade de 151 litros. Carregadeira frontal com capacidade de levantamento 
de 3334 kgf, com força de desagrenação de 6484 kgf, altura de descarga de 2778, capacidade volumétrica da 
caçamba frontal coroada de 1 m³. Retroescavadeira com profundidade escavação até 4,659 m, força de escavação 
de 6030 kg, caçamba traseira com largura de 30” ou 762 mm com capacidade de 0,26 m³. Discos de freios de  
serviço úmidos, multi-placas internos, hidráulicos, auto-ajustáveis, auto-equalizáveis, bloqueio do diferencial de 
acionamento  elétrico  na  cabine.  Retroescavadeira  equipada  com  cabine  fechada  ROPS/FOPS,  com  ar  
condicionado original de fábrica, peso operacional de 7200 kg.

Cláusula Segunda: DO RECEBIMENTO:

2.1. A  máquina deverá ser entregues,  sem custo adicional, na Prefeitura Municipal de Itaqui, Rua Bento 
Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS, no horário das 8 horas as 12 horas de segunda à sexta-feira;

2.2. A máquina deverá ser entregues no prazo máximo de 30  (Trinta) dias a contar da Assinatura do Contrato

2.3. A máquina  será inspecionados no ato da entrega para verificação dos equipamentos de segurança, 
bem como suas condições gerais.

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

Cláusula Terceira: DO PREÇO
O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA pelo  fornecimento  de  que  trata  o  presente 

contrato, a importância de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais).
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Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 30 (trinta),dias  a contar da entrega da máquina.

.

Parágrafo Primeiro.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a  
indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Parágrafo Segundo.  O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar de 
empresas optantes pelo Simples.

Cláusula Sexta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 5:  Secretaria Municipal de Obras Viação e Transportes
Função 17  Saneamento

             Sub Função – 512- Saneamento Básico Urbano
              Programa 20  - Saneamento
              Proj./Ativ. - 2184 – Fundo de Gestão Compartilhada 
              Elemento – 3449052000000 -Equipamento e Material Permanente
               Recurso 1712- FGCS

Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no item 13 do ato convocatório.

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art.  
78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão  de que trata  a  alínea ‘a’ desta  cláusula,  acarreta  as  seguintes consequências,  sem 
prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das 
multas e indenizações a ele devidos;

b)  retenção  dos  créditos  do  contrato,  se  existentes,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  ao  
CONTRATANTE.

Cláusula Nona: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou 

parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima: 

O prazo para a execução do contrato será até a entrega da totalidade do material, não podendo  
ultrapassar  exercício financeiro de 2011.
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Cláusula Décima Primeira: DA GARANTIA DO MATERIAL
O objeto do presente contrato tem garantia de 90 dias quanto a vícios ocultos ou defeitos da  

coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Cláusula Décima Segunda: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado ao  Pregão Presencial nº 030/2011, à proposta do vencedor,  a 

Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93

Cláusula Décima Terceira: DO FORO

As partes  elegem o  foro  da  Comarca  de  Itaqui  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas  do  
presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, 08  de novembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

                                                       
________________________________

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

Dirlei Adriano Cardoso
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