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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

pRocESSo ADMrNrsrRATrvo DE LrcrrAçÃo tto: 14t2oz2
MODALTDAOE pnecÃo PRESENCTAL No: 1112022
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 05/2022

coNTRATo euE ENTRE SIcELEBRAM, DE uM LADo, o muHtcíplo
oe sÃo rÉux oe MINAS E, DE ourRo LADo, A EMpRESA LAGE E
coMES couERcto oe veículos LTDA pARA os FrNs euE sE
especínce Nos rERMos Do EDtrAt oo pReeÃo No:11t2o22.

O MUNICíPIO DE SÃO rÉux DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 1 15.661.376-08, residente na Rua Orquídea
\o 17, Bairro Planalto, neste Município, adiante denominado simplesmente MUNICIPIO e
oRGÃo GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçoS e de outro lado, a empresa
adjudicatária no item abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA,
com base no Processo de Licitação No: 1412022, Pregão Presencial No: 1112022 e de
conformidade com a Lei Federal no 10.520102, Lei Federal no 8.666 de 21.06.93, alterada
pela Lei Federal no 8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Aquisição de um veículo usado, tipo Pick-Up, para
atender as necessidades do município de São Félix de Minas - MG, conforme especificado
no Termo de Referência, assim discriminado.

cLÁusuLA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: Por não se tratar da contratação de
execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no inciso Vlll
do art. 60 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - UGÊNCIA: O contrato vigerá da data da sua assinatura e
encerrando em 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUARTA - EFtCÁCn - O presente contrato só terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Órgão Oficial.
4.í. lncumbirá à Prefeitura de Sâo Felix de Minas, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial. O mesmo procedimento será adotado
para eventual termo aditivo.
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01 (um) veículo de segunda mão, tipo Pick-Up,
carroceria aberta, Ano de fabricaçâo 2019 ou
superior, Potência mínima do motor 1.4,
combustível Flex, Câmbio Manual; Direção
Hidráulica; capacidade de carga mínima 400 Kg,
tampa traseira escamoteável, 01 condutor e 0't
passageiro, revisado e com garantia de g0 dias,
para Motor, Caixa de marchas. Pintura em
excelente estado de conservação, com toda sua
documentação regularizada, de acordo com
exigências do Departamento de Trânsito
(DETRAN), sem reserva de domínio, disponível
para transferência de forma imediata.

MARCA:FIAT

MODELO-VERSAO:

STRADA HD WK CC E

ANO/MOD.: 2019 -2020

COMB.: ALC/GASOLINA

COR:BRANCO

POTENCIA:í400

Ktl:7rt.í00

65.300,00

VALOR TOTAL R$:
65.300,000

ITEII,T DEScRTçÃo ooveicur-o : :.:].:HÂtrICÀ E ilIODELO YALOR
UNIT.
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CLÁUSULA QUINTA
R$65.300,00(sessenta
comercial.

-P
eci

REÇO: O presente contrato administrativo tem o
nco mil e trezentos reais) que é o constante da

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO: A cláusula de repactuaçáo não se aplica ao
fornecimento objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉflMA - REGEBIMENTO: O recebimento do veículo, objeto deste contrato
será realizado nos termos do Edital do Pregão Presencial No:1112022.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO: O pagamento do veículo, será efetuado nos termos
do Edital do Pregão Presencial No:1112022.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA: Para a execução do objeto do presente contrato, a
CONTRATADA deverá garantir a integridade do equipamento, por um período mínimo de 90
(noventa) dias a contar da data de entrega do equipamento, a fim de garantir o atendimento
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento para realizar qualquer
tipo de reparo ou prestar toda assistência técnica necessária.

cLÁusuLA DÉcttuA - cRÉD[o oRçAttrtENTÁRto: As despesas inerentes à execução
do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÂO DORÇAMENTARIA NOMENCLATURA FONTE
21 007 1 .267 821 1 121 .040.44905200000

F349
Aquisição de veículos e Máquinas para Estradas Vicinais

100
Equipamentos e Material Permanente

cLÁusuLA DÉctMA PR|ME|RA - OBRTGAçOES DA CONTRATADA: As obrigações da
CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial No: 1112022 e seus
Anexos, bem como as dispostas abaixo:

íí.1. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitação;

11.2. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados durante o fornecimento;

1í.3. Manter firme sua proposta durante o seu ptazo de validade;

11.4. Entregar o veículo, objeto do presente contrato nas especificações contidas no Anexo I

do Edital do Pregão Presencial No:1112022;

11.5 - Apresentar os documentos fiscais comprados em conformidade com a legislação
vigente;

í1.6. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no Edital;

Í1.7. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaçÕes no prazo estabelecido
pelo fiscal do contrato;

1í.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição do
veículo, fornecidos;

í 1.9. Estar em situação regular junto à contratante;
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íí.10. Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer an
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento
contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;

11.11. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
Contrato;

11.12. Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um número de
telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a comunicação
rápida no que se refere à execução do presente contrato;

11.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento do veículo, objeto deste Contrato, respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA - oBRtcAçÔES DA CoNTRATANTE: As obrigações da
CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial N9 11t2022 e seus
Anexos, bem como as dispostas abaixo:

í2.í. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.2, Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula treze
deste contrato;

í2.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA no ptazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁusuLA DÉclMA TERCEIRA - FtscALtzAÇÃo Do coNTRATo: A execução do
Contrato será acompanhada e fiscalizada por Devanir Rodrigues dos Reis chefe de gabinete,
especialmente designados pelo Sro. prefeito Marcos Alexandre Gonçalves Sordine.

í3.1. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de
Minas e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13.2. A fiscalização do Contrato verificará se o veículo, foi entregue de acordo com as
exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

13.2.1. estando o veículo, em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser
atestados pela fiscalizaçáo do contrato e enviados ao setor responsável pelos pagamentos
da Prefeitura Municipal de são Félix de Minas, para o devido pagamento;

13.2.2. em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa do
veículo, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das providências que se
fizerem necessárias.

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.
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í3.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o veículo entregue, se em
com os termos do Edital do Pregão Presencial No. 1112022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES: O descumprimento total ou parcial das
obrigações assumidas no presente contrato ensejará a aplicação das penalidades previstas
no art. 87 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - RESCISÃO: O presente Contrato poderá ser rescindido pelos
motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93, observado o
estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo:

í5.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

í 5.2. O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando a
Administraçáo a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

í5.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do Parágrafo
Primeiro do Artigo 67 da Lei Federal n.o 8.666/93;

í5.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

15.9. A dissolução da sociedade;

í5.í0. A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execução do Termo de Contrato;

í5.í1. Razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de
Contrato;

15.12. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;

15.13. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva
da execução do Termo de Contrato.

15.í5. No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos 79
e 80 da Lei Federal no 8.666 de 1993.

GLÁUSULA DÉclMA SEXTA - ALTERAçÕES: Este Contrato poderá ser alterado na
forma do disposto no art. 65 da Lei Federal no 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.
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clÁusul-n oÉctma sÉrtma - cAsos oMtSSoS: Fica estabetecido que, caso
ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos,
deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação
e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei Federal no 8.666/93, aplicando
a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉGIMA OITAVA - FORO: Para todas as questões pertinentes ao presente
compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena/MG, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei Federal no 8.666/93, que, lido e achado
conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes contratantes,
tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, com registro de seu
extrato.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG 06 de abril de 2022
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MARCOS

TESTEMU

Nome

CPF
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Nome
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COMPROMISSÁRIO

I

Gomes Comercio
de Veículos LTDA
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