
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 
Página 1 de 4 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 36/2022 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa situado na Avenida 
Santa Teresa, nº 821, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº. 
760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa META 
COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
27.518.373/0001-05, estabelecida na Rua Caetano Alberto Rosset, n° 885, sala 02, Bairro Atlântico, 
na cidade de Erechim - RS, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Daniel Arcari, 
inscrito no CPF sob nº 002.379.790-80, doravante denominada de CONTRATADA. 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes supra qualificadas têm 
entre si justo e acertado o Fornecimento de EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, tendo em vista a homologação da licitação, 
nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022 e o Processo de Administrativo nº 058/2022, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Decreto Municipal nº 
115/2020, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 
1. DO OBJETO E DOS PREÇOS 

A Contratada compromete-se a entregar os seguintes objetos ao Contratante, conforme 
Licitação Pregão Eletrônico nº 029/2022:  

Item Quant. Unid. Descrição do Produto Marca 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

4 1 UN 

Placa Vibratória Reversível 
Profundidade mínima 
de Compactação de 40 cm; Área 
mínima de 
Compactação de 900 m²/h; Placa 
vibratória com 
Manta de poliuretano 

WEBER 
CR3 

R$17.490,00 R$17.490,00 

Valor Total: R$ 17.490,00 

2 – DA ENTREGA: 

2.1 Os produtos contratados (objeto deste contrato) deverão ser entregues na Avenida Santa Teresa, 
nº 821,  Centro, Campina das Missões – RS, de Segunda a Sexta-feira, no horário compreendido das 
07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

2.2 O prazo de entrega dos produtos é de até 90 (noventa) dias a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento emitido pela respectiva Secretaria, e deverá estar adequadamente acondicionado, de 
forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

2.2.1 O prazo de que trata o item 14.4 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo período de 60 dias, 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.2.2 O equipamento será conferido no ato da entrega, devera  estar montado e em perfeitas 
condições de uso, qualidade e especificações conforme o edital. 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 
Página 2 de 4 

2.3 A empresa será responsável pelo transporte do equipamento e realizará a entrega técnica através 
de treinamento para demonstração de uso e principais funções. 

2.4 Verificada alguma desconformidade do produto contratado, a contratada deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste contrato. 

2.4 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) deverá obrigatoriamente, ser entregue junto com 
seu objeto. 

3 - DO PAGAMENTO: 

3.1 Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da seguinte 
Dotação Orçamentária do Orçamento vigente:  

Órgão/ 
Unid. 

Funçã
o 

Sub-
Função 

Programa 
Projeto/ 
Atividad

e 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Desdobrament
o 

05.01 04. 122 2000 1.537 3.3.90.52 3650 3960 
 

3.2 O pagamento será efetuado por intermédio da Tesouraria do Município após vistoria e 
autorização por parte do Fiscal do Contrato e da Secretaria de Administração e Planejamento, 
mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) contendo o 
número da Licitação Pregão Eletrônico 029/2022. 
3.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula 
a matéria. 

4 – DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

4.1 Garantia do(s) objeto(s) contratado(s), com prazo mínimo de 12 (doze) meses, passando a 
contar da efetiva entrega dos mesmos. 
4.1.1 Os custos com eventuais deslocamentos, para fins de assistência técnica e revisões, no 
período de garantia, serão de inteira responsabilidade da contratada. 
5 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

5.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

6 - DA RECISÃO CONTRATUAL: 

6.1 O Contrato poderá ser rescindido em ocorrendo às causas e na forma prevista nos artigos 77, 78 
e 79 da Lei Federal 8.666/93. 

6.2 O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de comunicação 
escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de cinco (05) dias para alegar o que entender de direito. 

7 - DAS PENALIDADES: 

7.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 
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b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
Contrato. 

7.2 Para efeito de sanções previstas no parágrafo anterior fica a exclusivo critério do Contratante a 
definição do que sejam “pequenas irregularidades” e pela “graduação” da falta cometida, sem 
prejuízo do que está previsto nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93. 

7.3 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

7.4 No caso de aplicação de multa, haverá notificação por escrito, tendo a parte notificada, o prazo 
de dez (10) dias para recolher a importância à Secretaria Municipal da Fazenda. 

7.5 Nenhum pagamento será efetuado pelo Contratante, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

8.1 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 31 de Dezembro de 
2022. Contudo, se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo implemento 
de seu termo. 

9 - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução deste Contrato será dos Servidores Públicos 
Municipais Carli Roberto Nieswald, CPF 574.046.740-34, Valdir José Henz, CPF 627.137.600-20, 
e, Andiara Hendges, CPF 033.548.130-24, conforme Portaria nº 251/2022, ou outro servidor 
especificamente designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 

10. DA VINCULAÇÃO 

10.1 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo nº 
058/2022, Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total 
ou parcial. 

11. DO FORO 
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11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja. 

  

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de 
igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Campina das Missões – RS, 07 de junho de 2022. 

 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

META COMÉRCIO DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS EIRELI A 

Daniel Arcari/Contratada 
 
 
 
 

Carli Roberto Nieswald 
Fiscal do Contrato 

 

 
 
 
 

Valdir José Henz 
Fiscal do Contrato 

 
 
 
 
 

Andiara Hendges 
Fiscal do Contrato 

 

 

 


