
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL 
 
 

  CONTRATO Nº. 32/2021 
  
 
O MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 83.027.045/0001-87, com sede na Avenida João Pessoa, 1265,  neste 
ato representada por seu Prefeito Municipal,  Senhor Claudio Junior Weschenfelder,  
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa MACROMAQ 
EQUIPAMENTOS LTDA,   pessoa jurídica de direito privado, sito na Rua Xanxere, 360 
E, cidade de Chapeco/SC inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 83.675.413/0002-84, neste ato 
representada pelo Sr. Fabio Hoffmann Pegoraro, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e  
legislação pertinente, nos termos  do Processo Licitatório  nº. 51/2021 – Pregão 
Presencial  nº. 26/2021 e seus anexos e nas  estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. O objeto da presente contrato consiste na Aquisição de Escavadeira Hidráulica, 
para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras do município de 
Guarujá do Sul, com recurso de Emenda Parlamentar Impositiva - Transferência 
Especial nº 1773/2021 - Estado de Santa Catarina/SIE - Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade e Recursos Próprios, sendo: . 
Item 01 – ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,  MARCA XCMG MODELO 
XE150BR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
a) A entrega será realizada diretamente pela Contratada, vedadas a sub-contratação, 
ou transferência, sem anuência do Contratante. 
b) A entrega da Escavadeira Hidráulica  será de ate 31 de dezembro de 2021. 
b.1. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de entrega, o mesmo devera ser 
solicitado com antecedência de 30 (trinta) dias. 
b.2. Na solicitação devera consta a justificativa para a prorrogação e novo prazo de 
entrega. 
b.3. A Solicitação será analisada pela autoridade competente, a qual dará seu parecer 
sobre o aceite ou não da prorrogação. 
 c)  O recebimento do trator de esteira será realizado por Comissão Especial, que será 
designada por decreto. 
c.1) O recebimento será provisório, até que a Escavadeira Hidráulica  seja  testado e 
aprovado pela Comissão Especial 
c.2) O recebimento definitivo será fornecido após a Escavadeira Hidráulica   ser  testado 
e aprovados pelo Comissão Especial. 
c.3) A empresa deverá marcar entrega técnica para auxiliar a Comissão Especial no 
recebimento do equipamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
3.1. O preço a ser pago pela execução do objeto deste contrato, será aquele proposto 
pela proposta declarada vencedora, no valor  de R$ 563.300,00 (Quinhentos e sessenta 
e três mil, trezentos reais), é o apresentado na proposta da contratada, devidamente 
aprovado pelo contratante. 
3.2. O preço referido é final, não admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 
contratada. 
3.3. O preço não será reajustado em função da entrega até 31 de dezembro de 2021 ou 



sua prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUARTA  - FORMAS DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será em ate 5 dias após entrega técnica, mediante apresentação de 
Nota Fiscal correspondente.  
4.1.1. Devera ser apresentada Nota Fiscal Eletrônica em observância ao Protocolo do 
ICMS n° 85, de 09 de julho de 2010. 
4.1.2. A Escavadeira Hidráulica   sem Nota Fiscal Eletrônica serão recusadas por não 
estarem acompanhados de documento fiscal hábil. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILDADES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
a contratante ou a terceiros.  
5.2. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do contrato. 
5.3. Prazo de garantia da Escavadeira Hidráulica  será de mínimo 1 ( um ) ano, contados 
da entrega técnica; 
5.3.1. As despesas de deslocamento de técnico ou transporte da Escavadeira Hidráulica  
em caso da garantia ser por conta da empresa contratada. 
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1. Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitará a 
Contratada, independentemente de outras cominações, ao pagamento de multa na 
ordem 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato. 
6.2. As penalidades que trata este Clausulas serão aplicadas conforme Lei 14.133/2021, 
em seu Artigo 178. 
6.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontadas dos créditos que a 
Contratada tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 
a) por acordo entre as partes; 
b) unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 
c) pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
 
CLAUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA 
8.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrentes do presente 
processo licitatório correrão à conta das seguintes dotações: 

 
 



CLAUSULA NONA – DA VIGENCIA DO CONTRATO  
9.1. O presente contrato tem sua vigência até 31 de dezembro  de 2022,   iniciando-se 
na data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DECIMA   – DOS CASOS OMISSOS 
10.1.  Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 8666/93  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   – DA VINCULAÇÃO 
11.1. Este Contrato vincula-se ao Processo Licitatorio que lhe deu origem, devendo o 
contratado, durante toda a vigência contratual, manter as condições de habilitação 
exigidas no certame. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA  – DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO  
12.1. A responsabilidade pela execução do contrato será do responsável pela  
Secretaria Municipal de Transportes e Obras, conforme Decreto 145/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA     - FORO COMPETENTE 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais oriundas 
do presente contrato.  
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
 

 Guarujá do Sul - SC, aos 19 de outubro  de 2021. 
 
 
 
 
Claudio Junior Weschenfelder,                      MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 
PREFEITO MUNICIPAL.                                       Fabio Hoffmann Pegoraro 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
    
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
 
 

Veridiana F Barth,                                             
CPF: 102.294.907-19.                                                                                                      

 Francisco J. G. de Mattos 
CPF 681.840.349-20 

 


