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CONTRATO Nº. 039/2016 

CONTRATO Nº 039/2016 -  AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 

AGRÍCOLA Pelo presente instrumento administrativo de contrato, O 

MUNICÍPIO DE CAIANA - MG, inscrito no CNPJ sob nº 

18.114.256/0001-95, com sede administrativa na Rua Miguel Toledo, 

106 Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SR. 

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI, brasileiro, casado, residente na 

cidade de Caiana/MG, denominado CONTRATANTE, e, do outro lado 

a empresa J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com CNPJ nº 71.095.160/0003-71, e com 

sede na Rua Agostinho Madureira, Snº - Bairro Gilberto Machado no 

município de Cachoeiro do Itapemirim – ES – CEP: 29.301-820, 

denominada CONTRATADA, com base na homologação da 

adjudicação do resultado do Processo Licitatório nº 042/2016, na 

modalidade Pregão Presencial nº 015/2016, têm justo e acordado o 

que segue, conforme  convênio nº.1491003044/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato administrativo tem por objeto 

Aquisição de 01(um) TRATOR AGRÍCOLA, novo, com motor com 50cv, 03 cilindros, 4x4, 

toldos, transmissão 8x2, embreagem dupla braços do hidráulico, roda dianteira 9.5-24R1, roda 

traseira 14.9-28R1 novos contrapeso dianteiros, chapa, setas direcionais, Luz de freio, alerta, 

sinalizador de re, com kit de válvulas e demais itens de segurança conforme Legislação em 

vigor, com certificação de qualidade ISO 9001, com certificado de propriedade em nome da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG, garantia mínima de 12 meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto acima descrito deverá ser entregue na Secretaria Municipal da 

Agricultura do Município de Caiana - MG, sem qualquer ônus, como Impostos, Taxas e Fretes, 

em imediato após a ordem de entrega. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 

88.000,00 (Oitenta e oito mil reais),que será efetuado com recursos  conforme  convênio 

nº.1491003044/2016, sendo 50%  no ato da entrega do objeto  e o restante em 06 (seis) 

parcelas iguais, lembrando que o preço cotado na proposta financeira não sofrerá qualquer 

reajuste. Todo o pagamento será por OBTV (ordem bancária de transferência voluntária). 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato vigorará pelo período de 01 (um) ano, sendo 

assegurada a garantia mínima total do bem adquirido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da 

data de entrega do mesmo, com a necessidade de documentos de outorga da garantia ora 

acordada fornecido pelo Contratado. 

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes do presente Pregão serão atendidas pela 

seguinte dotação orçamentária: 

Aquisição de Equipamento e Veículos para o Setor Agrícola - 02009.2060601151.057  
Equipamentos e Material Permanente - 44905200000  
Ficha: 326 
Fonte: 124 
 

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial, reger-se-á pelas clausulas previstas nos artigos 55, 77 e 79 da Lei 

Federal nº8666/93 e Lei nº 10.520/2002. 
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CLÁUSULA SEXTA: O Município não responderá por indenizações oriundas de danos 

causados a terceiros, por culpa ou dolo da CONTRATADA na entrega/transporte do veículo 

objeto do presente contrato administrativo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Espera 

Feliz – MG, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA: A fiscalização pelo perfeito cumprimento da totalidade do presente 

instrumento administrativo ficará a cargo do Sr. Sebastião Geová Valadão. 

CLÁUSULA NONA: O presente instrumento administrativo de contrato é firmado com base nas 

disposições da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações e Lei nº 10.520/2002, fazendo parte 

integrante também das obrigações assumidas o inteiro teor do processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 015/2016 que deu origem à presente contratação/aquisição. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA assume inteira e expressa responsabilidade pelas 

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 E por estarem assim, justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento 

administrativo de contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente na presença de 

02 (duas) testemunhas, para que gere seus jurídicos e legais efeitos. 

Caiana - MG, 18 de Maio de 2016. 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE  

 

_________________________________________ 

J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 

CONTRATADO 

 

 

____________________________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________________ 

CPF: ___.___.___-__ 

 

____________________________________ 

CPF: ___.___.___-__ 

 

 
 


