
CONTRATO N. 194/2019

Adesão 025/2019

Adesão a Ata de Registro de Preços N.
006/2019,  proveniente  do  Pregão
Presencial N. 005/2019, do Município
de Araguaçu-TO para aquisição de 01
Veiculo  de  transporte  sanitário  tipo
MICRO ÔNIBUS/VAN EXECUTIVA
(0KM) com sistema de acessibilidade
para Central de Regulação atendendo
assim  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o  MUNICÍPIO DE LUCAS
DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América
do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no
CNPJ  sob  o  n.º  24.772.246/0001-40,  doravante  designado  simplesmente
CONTRATANTE,  representado  neste  ato  pelo  Prefeito  Municipal, Sr. Flori  Luiz
Binotti, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.455-000, portador do RG nº 702.434.3373 SSP/RS
e inscrito no CPF sob o nº 383.827.090-87, e do outro lado a empresa TECAR DIESEL
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, doravante designada CONTRATADA, inscrita no
CNPJ  28.567.438/0001-75, localizada na Av. Brasil Sul, s/nº, Quadra C, Lote 09/10,
Parque  São  João,  CEP  75.126-207,  na  cidade  de  Anápolis,  Estado  de  Goiás,
representado  pelo  procurador  Sr.  Edson  Araújo  Ferreira,  brasileiro,  engenheiro,
divorciado,  portador  do  RG  3.922.437,  e  o  CPF  773.070.628-87,  residente  e
domiciliado na rua SQN 114, Bloco G, Apartamento 305, Asa Norte, em Brasília, no
Distrito  Federal,  na  quantidade  estimada,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela
alcançada por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e
as constantes nesta CONTRATO, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

ITEM QTD. UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL



01 01 Un

AQUISIÇÃO  DE  1  (UM)  VEICULO  DE
TRANSPORTE SANITÁRIO TIPO MICRO ÔNIBUS/
VAN  EXECUTIVA  (0  KM):  COM  SISTEMA  DE
ACESSIBILIDADE  EMBARQUE  FÁCIL,  CONFORME
NORMAS  REGULAMENTADA  PELA  ABNT  NBR
16588;  PRIMEIRO  EMPLACAMENTO  EM NOME DA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LUCAS  DO  RIO
VERDE-MT;  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  20
PASSAGEIROS; COR: BRANCA; TETO ALTO COM NO
MÍNIMO  1.900MM  INTERNO,  ENTRE  EIXOS  DE
4.325MM,  COM  VIDROS  ELÉTRICOS,  PORTA
TRASEIRA COM ABERTURA DE 270 GRAUS, MOTOR
TURBO, DIESEL, DE 04 CILINDRO EM LINHA, 2,2L,
COM POTÊNCIA DE 146CV, 3.800 RPM E TORQUE DE
33,6  MKGF/330  1200-2400  RPM,  CAIXA  DE
MUDANÇA  MANUAL  DE  6  MACHAS,  SUSPENSÃO
DIANTEIRA  INDEPENDENTE  COM  CONJUNTO  DE
MOLAS  TRANSVERSAIS  PARABÓLICAS,  COM
AMORTECEDORES  HIDRÁULICOS  DE  DUPLO
EFEITO  E  BARRA  ESTABILIZADORA,  SUSPENSÃO
TRASEIRA  RÍGIDO  COM  MOLAS  PARABÓLICAS,
COM AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DE DUPLO
EFEITO  E  BARRA  ESTABILIZADORA,
SERVODIREÇÃO  DE  CREMALHEIRA  SENSÍVEL  A
VELOCIDADE,  SISTEMA  DE  TV  VISÍVEL  PARA
TODOS  COM  KIT  MULTIMÍDIA,  PORTA  PACOTE;
SISTEMA  DE  RODAGEM  DUPLO;  05  SAÍDAS  DE
EMERGÊNCIA;  DUPLO  AIRBAG;  BANCOS
RECLINÁVEIS,  AR-CONDICIONADO PARA TODO O
AMBIENTE,  ORIGINAL DE FÁBRICA,  VIDROS DAS
PORTAS  DIANTEIRA  ELÉTRICOS,  VOLANTE  COM
AJUSTE DE PROFUNDIDADE E ALTURA, ESPELHOS
RETROVISORES  ELÉTRICOS;  JANELAS  COM
VIDROS  MÓVEIS;  CINTO  DE  SEGURANÇA
ABDOMINAL  PARA  TODAS  AS  POLTRONAS;
TOMADA  DE  AR  NO  TETO  COM  SAÍDA  DE
EMERGÊNCIA  ACOPLADA;  VIDRO  VIGIA  NA
TRASEIRA;  ILUMINAÇÃO  INTERNA;  DIREÇÃO
HIDRÁULICA;  TACÓGRAFO  ORIGINAL  DE
FÁBRICA;  FREIOS  ABS;  CONTROLE  DE  TRAÇÃO;
CONTROLE  DE  ESTABILIDADE;  SUSPENSÃO
DIANTEIRA E TRASEIRA COM MOLA PARABÓLICA
OU  TRAPEZOIDAIS  E  AMORTECEDORES
TELESCÓPICOS;  PBT  MÍNIMO  DE  7  TONELADAS;
TANQUE  COM  CAPACIDADE  MÍNIMA  DE  75
LITROS; MODELO 2019/2019 DOTADO DE TODOS OS
DISPOSITIVOS  DE  SEGURANÇA  EXIGIDOS  PELO
CONTRAN,  BEM  COMO  OS  DE  SÉRIE  NÃO
ESPECIFICADOS, EMPLACAMENTO INCLUSO. 

MARCA:MERCEDES-BENZ  MODELO  SPRINTER
515  CDI  TETO  ALTO  20  PASSAGEIROS+1
MOTORISTA
ANO/FABRICAÇÃO: 2019/2019
COR:PRATA

R$242.000,00 R$242.000,00

TOTAL R$ 242.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

O valor do contrato é de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais).



CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa do presente contrato correrá por conta da(s) Dotação(ções) Orçamentária(s):
08.002.0.0.10.302.0804.2221.4.4.90.52.00.00.0102000000 
08.002.0.0.10.302.0804.2221.4.4.90.52.00.00.0192032000 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

I-O pagamento será efetuado até 02 (dois) dias a partir da apresentação da nota fiscal
eletrônica e a emissão da nota de liquidação correspondente da entrega dos veículo,
contados da apresentação dos documentos referidos;

II-  Caso o veículo entregue não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será
liberado após a sua substituição;

III-  Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a
parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a
data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC;

IV-  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA enquanto  pendente  de
liquidação,  qualquer  obrigação  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência,  sem  que  isso  gere  direito  ao  pleito  de  reajustamento  de  preços  ou
correção monetária (quando for o caso);

V- O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela
CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal eletrônica o banco, nº da conta
corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por
meio de títulos de cobrança bancária;

VI-Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por  parte  da  CONTRATADA  e  haverá,  em  decorrência,  suspensão  do  prazo  de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

VII-A cada pagamento a ser efetuado pelo Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-
MT, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade dos seguintes documentos:

I. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida
pela  Fazenda  Federal,  e  a  Dívida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  Procuradoria  da
Fazenda Nacional;

II. -.Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no
município de Lucas do Rio Verde;

III. -Certidão  de  Regularidade  com  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS);

IV. -.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



VIII A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento,
constante  no item I,  devendo o contratado ficar  responsável  pela  conferência  de tal
validade.

IX 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.

X A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à  CONTRATADA para
retificação e reapresentação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além  das  disposições  contidas  neste  Contrato,  constituirão  ainda  obrigações  da
CONTRATADA:
I-Atender imediatamente ao pedido de entrega do veiculo;
II-Comunicar  ao  Fundo  Municipal  por  escrito,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,
quaisquer  alterações  ocorridas  no  Contrato  Social,  durante  o  prazo  de  vigência  do
Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;
III-Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  do  servidor  do
CONTRATANTE
encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
IV-A  CONTRATADA se  obriga  a  executar  o  fornecimento  objeto  do  presente
contrato, em perfeita harmonia e em concordância com as especificações estabelecidas;
V-Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do
CONTRATANTE;
VI-Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas também durante o processo licitatório;
VII-Comunicar  imediatamente  ao  CONTRATANTE,  quando  verificar  condições
inadequadas para
execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução;
VIII-Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega
do objeto
contratado, e ainda, por erros seus ou de terceiros na execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I-Cumprir  pontualmente  com  todas  as  obrigações  financeiras  para  com  a
CONTRATADA;
II-Designar servidor como gestor da secretaria para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato;
III-Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  o  fornecimento  executado  em desacordo  com o
contrato  e  termo  de  referência,  notificando  a  CONTRATADA a  ocorrência  de



eventuais  imperfeições  no  curso  da  entrega  do  veiculo,  fixando  prazo  para  a  sua
substituição de 02 (dois) dias corridos, com ônus total à CONTRATADA;
IV-Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os
casos omissos;

CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA DO VEICULO

I- O veículo deverá ser retirado na concessionária, através de uma entrega técnica com o
tanque de combustível cheio.
II-A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o veículo 0 km, sob pena das sanções
legais cabíveis;  III-Dar plena garantia sobre a qualidade do veículo adquirido por no
mínimo  12  (doze)  meses  sem  limites  de  quilometragem,  imputando-lhe  os  ônus
decorrentes  da cobertura  dos prejuízos  pela  entrega  do mesmo em desconformidade
com  o  especificado  no  Edital,  caso  não  seja  possível  a  troca,  tudo  a  encargo  da
CONTRATADA;
IV-Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou substituir os equipamentos
e  peças  defeituosas,  às  suas  expensas,  responsabilizando-se  por  todos  os  custos
decorrentes,  assegurando  assistência  técnica  de  boa  qualidade  durante  o  período  de
garantia oferecido em sua proposta;
V-Por  ocasião  da  entrega,  a  CONTRATADA deverá  colher  no  respectivo
comprovante:  a data,  o nome, o cargo,  a assinatura do servidor da área competente
responsável pelo recebimento;

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

I-O presente contrato terá vigência durante um período de 04 (quatro) meses, a contar
da data de assinatura do contrato até  18/02/2020, podendo ser prorrogado caso haja
previsão legal e interesse entre as partes;

II-O  prazo  de  entrega  do  veículo  objeto  desta  licitação  será  de  90  dias  corridos
conforme a Ordem de Compra/Nota de empenho do Municipio. O veículo devera ser
entregue emplacado em nome da Prefeitura  Municipal  de Lucas  do Rio Verde-MT,
IPVA E SEGURO obrigatório  em nome da  contratante,  sendo que  todos  os  custos
relativos à entrega serão do proponente vencedor.

CLÁUSULA NONA – DA RESCINDIBILIDADE

A rescisão do presente contrato poderá ocorrer:
I-Por  mútuo  consentimento  e  mediante  manifestação  da  parte  interessada  e  com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
II-Caso a  CONTRATADA transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes
deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE;

III-Se a CONTRATADA deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste
contrato;



IV-Desatender  às determinações  do servidor do  CONTRATANTE, no exercício  de
suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

V-Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;

VI-For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato;

VII-E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de
21/06/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Caso a  CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude,
por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da
falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da
Prefeitura:

I-Advertência por escrito;

II-Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na
entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;

III-Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA
não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida
pela Administração da Prefeitura;

IV-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V-Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública
enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a

própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o
contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas
no pagamento ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

I-Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo;

II-A  CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos  que  se fizerem necessários  na aquisição,  objeto  deste  contrato,  até  25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art.
65,  §  1º  da  Lei  8.666/93.  As  supressões  acima  deste  percentual  poderão  ocorrer
mediante acordo entre as partes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I-Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas
Leis  nº  10.520/02 e  nº  8.666/93,  Edital  do  Pregão Presencial  nº  005/2019-  FMS,  e
Processo Administrativo nº 019/2019.;

II-Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os
princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado;

III-Em caso algum o  CONTRATANTE pagará indenização à  CONTRATADA por
encargos resultantes  da  Legislação Trabalhista  e  da Previdência  Social,  oriundos de
contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. 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 haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas
abaixo.

Lucas do Rio Verde – MT,18 de Outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TECAR DIESEL CAMINHÕES E
ÔNIBUS LTDA

Edson Araújo Ferreira
Procurador

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Rafael Bespalez 
CPF:025.188.049-43 

Nome: Diego Araujo Carrijo 
CPF:031.267.281-03


