
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº 164/2019
ADESÃO 019/2019

Adesão  à Ata  de  Registro  de  Preços,
proveniente do Pregão Eletrônico N 11/2018,
para  aquisição  de  veículo  de  passeio  para
atender a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Lucas do Rio Verde, conforme
Proposta  nº  11386.056000/1180-08  e
Proposta  nº  11.386.056000/1190-01  do
Ministério  da  Saúde  para  atender  as
necessidades do Caps e PSFs.

Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, de um lado  MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE ,  com  sede  e  foro  na  mesma  cidade,  Estado  do  Mato  Grosso,  CEP  78455-000
localizada à Av. América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis , inscrita no C.N.P.J./
MF sob no 24.772.246/0001-40, neste ato representado pelo pelo Prefeito Municipal Sr. Flori
Luiz  Binotti, brasileiro,  casado, portador  do  RG  nº 702.434.3373  SSP/RS  e  do  CPF  nº
383.827.090-87,  ,  neste  ato  denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a  empresa
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA,  CNPJ nº  67.405.936/0001-
73, com sede na Avenida Renato Monteiro, 6.901 e 6.200 – Bairro Polo Urbo Agro Industrial,
CEP  27.570-000,  Porto Real – RJ, telefone (11) 4508-8858 neste ato representada por seu
Representante  Legal,  Srª  Christiane  Verrastro  Rosa  de  Lucca,  CPF  nº  102.978.028-52,
doravante  denominada  CONTRATADA,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo
Administrativo nº 71000.034616/2018-60,  resolvem celebrar  o  presente  Contrato,  que  se
regerá pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de
2013  que  regulamenta  o  SRP,  bem  como  a  legislação  correlata,  mediante  as  condições
expressas nas cláusulas seguintes. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O Contrato tem como objeto a aquisição de Veículo tipo Aircross Start 1.6, para compor
a frota da MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, conforme especificado na  Ata de
Registro  de Preços  nº  11/2018,  que  integra  o  Edital  de  Pregão  Eletrônico  nº  11/2018,
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1  O prazo de vigência deste Contrato é de  180 (cento e oitenta) dias  contados da data de
assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1 Especificações do objeto:

ITEM QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 

UNITÁRIO

VALOR

 TOTAL

01 04 Veículo (zero quilometro);modelo do ano da contratação ou do ano posterior;
procedência nacional ou MERCOSUL;capacidade mínima para 05 lugares;
motorização mínima 1.550 cm3;potência mínima de 116HP/CV; transmissão
manual de ate cincovelocidades; 5 portas; direção hidráulica, elétricaou ele-
tro-hidráulica; vidroselétricos dianteiros e traseiros; travas elétricas nas por-
tas; jogo de tapetes em PVC; protetor de motor;cor branca original de fábrica

R$ 60.957,00 R$ 243.828,00
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com padronização visual do MDS; tração 4 x 2; ângulo de entrada (ataque)
de, no mínimo 25° e ângulo de saída mínima de 29°; altura livre do solo de
no mínimo 190 mm; capacidade de carga útil de no mínimo 320 (kg) e carga

do porta malas mínima de 110 (lts); com no mínimo  carroceria de 3,6 metros
de comprimento, 1,6 m de largura, 1,6 m de altura e 2,2 m de entre ei-
xos, suspensão independente na dianteira e traseira semi-independente;
combustível flex;ar-condicionado; todos itens obrigatórios de série e
originais de fábrica; documentação (emplacamento / licenciamento) e
IPVA pago em nome do ente federado beneficiado; garantia mínima
de 36 (trinta e seis) meses, equipado com todos os acessórios exigidos
pelo CONTRAN e Código de Trânsito Brasileiro e assistência técnica
em todas as capitais da federação e no Distrito Federal. Marca: Citroen
Modelo:Aircross Start 1.6

TOTAL  R$ 243.828,28 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1  O valor do presente Contrato é de  R$ 243.828,28 (duzentos e quarenta e três mil e
oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).
4.2  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2019 na classificação abaixo: 
Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação orçamentaria:

08.002.0.0.10.302.0804.2145.4.4.90.52.00.00.0147021000 (CAPS)

08.002.0.0.10.301.0803.2198.4.4.90.52.00.00.0147021000 (AT. BAS.)

08.002.0.0.10.301.0803.2198.4.4.90.52.00.00.0102000000 (PSFs)

08.002.0.0.10.301.0803.2198.4.4.90.52.00.00.0346008000 (PSFs)

08.002.0.0.10.301.0803.2198.4.4.90.52.00.00.0346000000 (PSFs)

08.002.0.0.10.301.0803.2198.4.4.90.52.00.00.0142008000 (PSFs)

08.002.0.0.10.301.0803.2242.44.90.52.00.00.0146008000 (NASF)

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 Para  habilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA deverá  apresentar  ao
CONTRATANTE a  Nota  Fiscal  de  Vendas/Fatura  juntamente  com  a  comprovação  de
entrega.
5.2 O  pagamento  será  efetuado,  pela  CONTRATANTE,  em  até  30 (trinta) dias após
apresentação da cobrança prevista no item 5.1.
5.3 Qualquer  dos  documentos  citados  no  item 5.1 acima  que  apresentar  incorreção,  será
devolvido à empresa  CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para
pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.
5.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.5 A  CONTRATANTE pagará  as  faturas  somente  à  CONTRATADA,  vedada  sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
5.6 O pagamento será realizado pela  CONTRATANTE por meio de Ordem Bancária,  em
favor da CONTRATADA. 
5.7 O  não  pagamento  nos  prazos  previstos  nesta  Cláusula  acarretará  multa  à
CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de compensação financeira ? 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) /365
I ? 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
5.8. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente aos serviços objeto
deste  contrato,  devidamente  preenchidas,  sem  rasuras,  com  as  cópias  das  requisições
autorizadas pelo Almoxarifado Central do CONTRATANTE.
5.9. Após  o  ATESTO  do  servidor  responsável  pela  fiscalização  deste  Contrato,  o
CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária,  até o
quinto dia útil de cada mês subsequente a prestação de serviços, mediante a apresentação da
competente nota fiscal e das devidas ordens de serviço.
5.10. O  CONTRATANTE não  se  responsabiliza  pelo  pagamento  de  notas  fiscais  sem  a
apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1
retro.
5.11. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5º da Lei n.º 8.666/93.
5.12. Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  licitante  vencedora  deverá  apresentar  com cada nota
fiscal, os seguintes documentos:
5.12.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela
Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
5.12.2. Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais,  apenas  para  empresas  com  sede  no
Município de Lucas do Rio Verde – MT; 
5.12.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
5.12.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
5.12.7.  A validade das  certidões  deverá  ser  correspondente  a  programação  de  pagamento,
constante no item 4.2., devendo o contratado ficar responsável pela conferência de tal validade.
5.13. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito à atualização monetária.
5.14.  A  nota  fiscal  que  for  apresentada  com erro  será  devolvida  à  CONTRATADA para
retificação e reapresentação.
5.15. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito à atualização monetária.
5.16. A  nota  fiscal  que  for  apresentada  com erro  será  devolvida  à  CONTRATADA  para
retificação e reapresentação.

6. CLAÚSULA SEXTA– ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1 O veículo deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a
contar  a  partir  da  data  de  recebimento  da  Nota  de  Empenho,  Contrato  assinado  e  da
disponibilização  do  endereço  de  entrega  pela  CONTRATANTE,  prevalecendo  a  data  do
evento que ocorrer por último.
6.2 O veículo deverá ser entregue no endereço informado pela CONTRATANTE.
A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Lucas do
Rio Verde MT, telefone (65) 3548-2525, na Avenida Pará, 219-E, Bairro Cidade Nova,
CEP 78.455-000, ou em outro local dentro do perímetro urbano de Lucas do Rio Verde.
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6.3. O horário de entrega será de segunda a sexta feira das 07h:00 às 10h:00 e das 13h:00
às 16h:00 (horário local), estando sujeito a conferência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com
as especificações descritas no Contrato.
7.2  Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,
fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento de pessoal,  prestação de garantia  e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1  Promover  o  acompanhamento  da  entrega  do  veículo,  a  fim  de  conferir  no  que  for
necessário às condições previstas neste Contrato. 
8.2  Comunicar  prontamente  à  CONTRATADA qualquer  anormalidade  no  objeto  deste
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações do
Contrato.
8.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
9.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.
9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n o 8.666, de
1993.
9.3 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.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1 O presente 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.
10.2 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.
10.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4 A  CONTRATADA  reconhece  os   direitos   da   CONTRATANTE  em  caso  de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.5 O   Termo   de   Rescisão   será   precedido   de   Relatório   indicativo   dos   seguintes
aspectos, conforme o caso:
10.5.1 Balanço dos  eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.5.3 Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1  Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal no Estado de Mato Grosso para dirimir
quaisquer  questões,  oriundas  do  presente  instrumento  convocatório,  renunciando  as  partes
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual  teor  e  forma,  para  todos  os  fins  previstos  em  direito,  na  presença  de  02  (duas)
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de Agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA 
 CONTRATADA

Christiane Verrastro Rosa de Lucca
Procuradora

Testemunhas

Nome:Rafael Bespalez
CPF: 025.188.049-43 

Nome:Diego Araújo Carrijo 
CPF:025.188.049-43 


