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CONTRATO N.º 050/2.018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

PROCESSO Nº 048/2018
EDITALNº 033/2018

Aos 31 dias do mês de JULHO do ano de 2.018, nesta cidade de Pariquera-Açu/SP,
compareceram de um lado a Prefeitura Municipal de Pariquera – Açu, doravante denominada,
ÓRGÃO LICITANTE, aqui representada pelo Sr. JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito
Municipal, e de outro a Empresa BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
situada à Av. Imperatriz Leopoldina, 1248, cj 508 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP,
representada pelo seu Diretor Comercial o Sr. ALBERTO FERNANDO FONTOLAN,
portador do C.P.F. nº 128.132.398-52 e R.G. nº 14.230.552-2, para celebrar o presente Contrato,
resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018, do tipo MENOR PREÇO POR
VEICULO, objetivando a contratação de empresa, acima citada, prorrogável até o limite
estabelecido no inc. II do art. 57 da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e demais alterações
posteriores, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato é a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO VAN, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS OU SIMILARES: VEICULO NOVO, 0KM,
ANO/MODELO 2018, NA COR BRANCA; TETO ALTO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; 16
LUGARES (15+1); BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINADOS; POTENCIA 120CV; 6
MARCHAS; AIRBAG DIANTEIRO; VIDROS ELETRICOS DIANTERIOS; AR
CONDICIONADO; FAROL DE NEBLINA; AR QUENTE; RADIO AM/FM; PARA FAZER
CUMPRIR CONVENIO Nº 129/2018, FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTTADO DA
SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, RENAULT
MASTER 23 16V DCI L3H2 atendendo as demais especificações contidas no anexo IX – Termo de
Referencia que faz parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAOBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

I - Entregar com pontualidade o objeto ofertado;

II - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do máquina, objeto da
presente licitação;

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

II - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato.

III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
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IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULATERCEIRA - FORMADE FORNECIMENTO DE OBJETO

3.1 – O veículo objeto deste edital deverá ser entregue no Paço Municipal da Prefeitura de
Pariquera-Açu, sito à RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO – PARIQUERA – AÇU-SP, em
45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado desde
que haja interesse da administração municipal e nos termos da Lei 8.666/93.

3.2 – A Contratada, ficará obrigada a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
os veículos que vierem a ser recusados sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

3.2.1 – A Contratada ficará obrigada a ofertar garantia mínima de 01 (um) anos para o veiculo
ofertada referente ao item deste edital.

3.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do veiculo e seus
equipamentos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com
apresentado na proposta.

3.4 – A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA,
encarregada de acompanhar a entrega do veículo prestando esclarecimentos solicitados atendendo as
reclamações formuladas, inclusive na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo.

CLÁUSULAQUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil
reais), sendo o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) por veiculo, fixo e irreajustável.

4.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega do objeto licitado,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente
com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 – A nota fiscal deverá ser emitidas de acordo com a nota de empenho e o contrato.

4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.

5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do
edital, fixo e irreajustáveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 - O prazo do contrato será de 03 (três) meses, contados da assinatura deste instrumento, podendo
ser prorrogado desde que haja interesse da administração municipal e nos termos da Lei 8.666/93.
6.1.2 – Este contrato vigorará do dia 31/07/2018 à 31/10/2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das
seguintes dotações orçamentárias:
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Ficha 51
Unidade Orçamentaria: 01.05.00 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora: 01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10.301 – Atenção Básica
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamento Material Permanente

Ficha 242
Unidade Orçamentaria: 01.05.00 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora: 01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10.301 – Atenção Básica
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamento Material Permanente

8 - CLÁUSULAOITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor empenhado.

8.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87
da Lei n. 8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3 - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da
data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido
pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULANONA - DARESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
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CLÁUSULADÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial ou em Jornal de grande circulação no
Município.

CLAUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pariquera-Açu/SP, para decidir quaisquer questões atinentes
ao presente contrato, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 (Quatro) vias de igual
teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA – DOSANEXOS AO CONTRATO
12.1 -. Fazem parte integrante deste contrato;

Anexo I – Edital do Pregão Presencial nº 021/2018

Anex II – Planilha Proposta;

Pariquera-Açu, 31 de julho de 2.018

...........................................................
JOSÉ CARLOS SILVAPINTO

Prefeito Municipal

..................................................
BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ALBERTO FERNANDO FONTOLAN
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1ª _________________________ (R.G. _________________)

2ª _________________________ (R.G. _________________)


