
CONTRATO Nº 034/2018

ADESÃO 003/2018

Adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  113/2017  do
Pregão Presencial nº 050/2017, da Prefeitura Municipal de
Sorriso/MT,  para  aquisição  de  01  terraceador  Agrícola,
para  a  manutenção  de  estradas  vicinais  no  Município,
através  do  Convênio  2628.1044435-02/2017  MAPA/
Caixa Econômica Federal.

O  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE,  pessoa  jurídica  de  direito  público,
inscrita no CNPJ sob o número 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul,
nº 2.500-S, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, representado neste ato representada pela
Secretária Municipal de Administração, Sra. Andressa Luciana Frizzo, brasileira, casada,
portadora do RG nº 4071172 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada
em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3615 de
14 de setembro de 2017, doravante denominada “MUNICÍPIO”, e a empresa BORGES E
DURIGON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.140.699/0001-58, com sede na Avenida
Idemar Riedi N° 9522, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
CEP 78.890-000, Telefone: (66) 3545-7000, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo  Sr. Luiz Carlos Borges, brasileiro, portador do RG nº3.245.517-4
SSP/PR, inscrito no CPF: 483.332.049-53, resolvem celebrar o presente com fulcro na Lei
do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de
21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que
consta  no  Procedimento  Adesão  nº  03/2018,  ao Pregão  Presencial  Nº  050/2017  da
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA  - OBJETO
1.1.  O  presente  instrumento  tem  por objeto  Adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços  nº
113/2017 do Pregão Presencial nº 050/2017, da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, para
aquisição de 01 terraceador Agrícola, para a manutenção de estradas vicinais no Município,
através do Convênio 2628.1044435-02/2017 MAPA/ Caixa Econômica Federal para futura
e eventual aquisição de Terraceador Agrícola, para Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras, conforme descrição abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUAT UN V. UNIT V. TOTAL

01 Terraceador  Agrícola,  espaçamento  450
mm,  eixos  dos  discos  aço  ABNT  5160,
diâmetro  02,  mancal  de  dupla  vedação,

01 UN R$ 127.400,00 R$ 127.400,00



cilindro  no  cabeçalho  e  rodado  com dois
pneus  18.4-30E,  cubos  reforçados,
acionados via comando hidráulico direto da
cabina do trator, controle remoto eleva 48 x
28  x  6,00  mm.
MARCA:  Ecoagricola  Modelo  Eleva  48
x28x6mm 

TOTAL R$ 127.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 120 (Cento e vinte) dias a partir da
ordem de fornecimento, sendo  prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 127.400,00 (Cento e vinte e sete mil
e quatrocentos reais).
3.2.  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1.  As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  nas  dotações
orçamentárias abaixo, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2018, na
seguinte classificação:
05.001.00.04.122.0504.1163.44.90.52.00.00.0124054000 - Convênio – R$ 118.061,58

05.001.00.04.122.0504.1163.44.90.52.00.00.0100000000 - Contrapartida – R$ 9.338,42

05.001.00.04.122.0504.1163.44.90.52.00.00.0130000000 - FETHAB

05.001.00.04.122.0504.1163.44.90.52.00.00.0192032000 - ALIENAÇÃO DE BENS 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1.  O  pagamento  será  efetuado  após  vistoria  do  equipamento  pela  Caixa  Econômica
Federal, demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.



6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
6.3.  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1.  A  fiscalização  da  execução  do  objeto  será  efetuada  por  servidor  designado  pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes  à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2.  É  admissível  a  fusão,  cisão  ou incorporação  da  contratada  com/em outra  pessoa
jurídica,  desde que  sejam observados  pela  nova pessoa jurídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
11.3.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.



11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1.  Incumbirá  à  CONTRATANTE providenciar  a  publicação  deste  instrumento,  por
extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
15.1.  O Foro da Comarca  de Lucas  do Rio  Verde  é  competente para dirimir  questões
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo.

Lucas do Rio Verde – MT, 12 de Março de 2018.

Município de Lucas do Rio Verde
Andressa Luciana Frizzo 

Secretaria Municipal de Administração 
Contratante

Borges E Durigon Ltda
Luiz Carlos Borges

Contratada

Testemunhas:

Nome: Gerson Odair Franke
CPF: 572.069.101-49

Nome: Osmar Riewe
CPF: 571.188.091-87




