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TERMO DE CONTRATO NO 2212021

TERMO DE CONTRATO DE COiIPRA NO 22I2O21,QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLX DE

ililNAS E A EMPRESA BELLAN TRANSFORITiAçÔES
VEICULARES.

O MunicÍpio de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236, centro, Sáo Félix de/MG,
inscrito no CNPJ: 01.613.12110001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARCOS
ALEXANDRE GONçALVES SORDINE, CPF no 115.661.376-08, residente e domiciliado neste
municÍpio doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Bellan Transformaçóes Veiculares
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.093.163/0001-21, sediada na Rod. BR 376, KM 188,5, s/no,
Jardim Santa, lzabel, Marialva/PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. Franck Sield Sidney Bellan, portador da Carteira de ldentidade no 9.551.829-0, e CPF no

054.975.109-22, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de Licitaçâo no 0412021 e
em observância às disposiçóes da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de
julho de 2002 e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregáo no 0312021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisiçáo de 01 (uma) ambulância conforme
Resoluçâo SES/MG n'711212020 e especificaçôes constantes no Termo de Referência

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregáo, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcriçâo.

1.3. Discriminaçáo do objeto:
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ITEM EsPEcrFrcAçÃo Do oBJETo MARCA MODELO QUANT
VALOR

urrÁnro
VALOR
TOTAL

1

Veículo tipo Pick-up cabine simples com traçáo
4x4, zero km, air bag para os ocupantes da
cabine, freio com abs nas quatro rodas, modelo
do ano da contrataçáo ou do ano posterior,
adaptado para ambulancia de simples remoção,
implementaçáo com bau de aluminio ou de
plástico resistente de fibra de vidro adaptado
com portas trazeiras, com capacidade minima de
carga 1.000 kg, motor minimo 100cv, 0 km,
fabricado no máximo há 6 meses com todos
assessorios minimos obrigatórios, conforme
leqislacão em vioor.

CHEVROLET s10 01
R$

225.500,00
R$

22s.s00,00
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CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele
fixado no Termo de Referência, com inÍcio na data de 0910412021 e encerramento em

3111212021, prorrogável na forma do art. 57, §1o, da Lei no 8.666, de 1993, desde que as
despesas referentes à contrataçâo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para

fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientaçâo Normativa AGU n" 39, de 1311212011.

cLÁusuLA TERCETRA - PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 225.500,00 (duzentos e vinte e cinco mil e

quinhentos reais).
3.2 No valor acima estão incluÍdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraçáo, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integraldo objeto da contratação.

GLÁUSULA QUARTA - DorAçÃo oRçAttlENTÁRtA - As despesas decorrentes desta
contrataçâo estáo programadas em dotaçâo orçamentária própria, prevista no orçamento do
MunicÍpio, para o exercício de 2021, na classificar;âo abaixo:
. Gestáo/Unidade: Secretaria Municipal de Saúdre
o Fonte: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
o Programa de Trabalho:1111 Desenvolvendo o tSrescimento do seu Povo
. Elemento de Despesa: 44905200000 Equipamento e Material Permanente
. Projeto/Atividade: 1.069 Aquisição de VeÍculos para Serviços de Saúde

CúUSULA QUINTA - PAGAMENTO - O prazo para pagamento e demais condiçôes a ele
referentes encontram-se no Termo de Referência.

CúUSULA SEXTA - REAJUSTE - Não haverá reajuste do valor contratual.

cLÁusuLA olTAvA - ENTREGA E RECEBIi/IENTO DO OBJETO - As condiçóes de entrega
e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência,,ãnexo ao Edital.

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAçÃO - A fiscalizaçâo da execução do objeto será efetuada
por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência, anexo do Edital. . 

:

CLÁUSULA DÉcI[iA - oBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA - As
obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉctiltA PRt[,tEtRA - sANçÔEs ADM|NISTRAT|VAS - As sançôes referentes à
execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉcI[iA SEGUNDA . RESGISÃo ..

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.'1.'l por ato unilaterale escrito da Administraçâo, nas situações previstas nos incisos I a Xll e
XVll do arl. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da

mesma Lei, sem prejuÍzo da aplicação das sançÕes previstas ncj"Terüro de Referência, anexo
ao Edital;

12.1.2amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei no 8.666, de 1993.'
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12.2 Os casos de rescisáo contratual serâo formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da TCONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 daLei no 8.666, de'1993.

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o

caso:

12.4.1Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2Re1açâo dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1 2.4.3 lndenizações e multas.

cúusuLA DÉcrMA TERcETRA - vEDAçóEs

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçâo financeira;

'13.1.2 interromper a execuçáo contratual sob alegaçáo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

cúusuLA DÉcrilA euARTA - ALTERAçôEs

14.'1 Eventuais alteraçÕes contratuais reger-se-áo pela disciplina do art. 6! da Lei no 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes 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.

14.3 As supressÕes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderâo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inícial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCti'A QUINTA. DOS CASOS OMISSOS.

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçÕes contidas na

Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de2002 e demais normas federais de licitaçôes e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei no 8.078, de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - puBLrcAçÃo

16.1 lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçáo deste instrumento, por extrato, na

imprensa oficial, no prazo previsto na Lei no 8.66€;, de 1993.

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Mantena para dirimir os litÍgios que decorrerem da execuçâo

deste Termo de Contrato que náo possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2o da

Lei no 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi iavrado em duas (duas)

de igualteor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sâo Félix de Minas - MG, 09 de abril de2A21
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MARCOS SORDINE
Prefeito Munici TANTE

Responsável legal ADA
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