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CONTRATO ADM !N ISTRATIVO

Processo Licitatório N":59í2021
Pregão Presencial No:51/2021
Termo de Contrato Administrativo No:61/2021

CoNTRATO QUE ENTRE St CELEBRAM, DE UM LADO, O tvtUtICíprO Oe SÃO rÉlX Oe
MTNAS E, DE ourRo LADo, A EMeRESA TEcAR MTNAS AUToMóvEs e sERVIÇos
LTDA PARA os FrNs euE sE ESpEclFrcA Nos rERMos Do EDTTAL Do pREGÃo No:

511202!.

O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n" 01.613.12110001-71, Rua Freí
lnocêncio, 236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado
simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa Tecar Minas Automóveis e
Serviços ltda, CNPJ:01.739.520/0001-83, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo
N"777, bairro Sion, cidade Belo Horizonte, neste ato representada pela Seu
Procurador, Sr. Alexandre Gonçalves Weber, portador da Carteira de ldentidade M-
4.027.580 e CPF 520.587.196-20, doravante denominada CONTRATADA, e de
acordo com o constante no Processo Licitatório No:59/202L, reÍerente ao Pregão
Presencial No:51/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com
o disposto na Lei no IO.520|2OO2, na Lei 8.666/1993, nas demais legislações
pertinentes, em suas alterações posteriores, oLr em outros dispositivos legais que
vierem a substituí-los, que as partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e
condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a
aquisição de 01 (um) veículo 0 km, tipo Caminhonete, ano/modelo 20211202L, para
atender as necessidades do municÍpio de São Félix de Minas - MG com as
especificações a seguir:

cLÁusuLA SEGUNDA REGTME 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 no 8.666/g3.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNG|A - o contrato vigerá da data da sua assinatura e
encerrando em 31 de março de ZOZZ.
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QUAN
T UNID MARCA VALOR

TOTAL

L UNID

Veículo 0 km, tipo Caminhonete, ano/modelo 202L|ZO2L, motor mínimó 13,
capacidade 05 lugares, motor bi-combustível, potência de 139 CV ar
condicionado, câmbio automático de 6 velocidades, central multimídia com tela
mínima de 7' polegadas, tanque de combustível mÍnimo 60 litros, direÇão
elétrica,16v, trava elétrica, vidros elétricos, dianteiros e traseiros, pneus mínimo
215165116, cor branca, jogos de tapete de borracha dianteiros e traseiros e
todos os itens obrigatórios.

FIAT TORO
FLEX2O2L 130.000,00
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CLÁUSULA QUARTA - EFlcÁctA - O presente contrato só terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Orgão
Oficial.
4.1 - lncumbirá à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, providenciar, às suas
expensas, a publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) que é o constante da proposta comercial.

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO - A cláusula de repactuaÇão não se aplica ao
Íornecimento objeto deste contrato.

cLÁusULA SÉTIMA - RECEBIMENTO - o recebimento do veículo, objeto deste
contrato será realizado nos termos do Edital do Pregão No: 51/2021-.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento do veículo será eÍetuado nos
termos do Edital do Pregão No: 51/202L.

GLÁUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente contrato,
a CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

cLÁusuLA DÉclMA - cRÉDtro oRÇAMENTÁRIo - As despesas inerentes à
execução do objeto d presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:

cLÁusuLA oÉclrun pRtMEtRA oBRIGAÇÕES DA coNTRATADA - As
obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão No: 5L/2021
e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

LL.L - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o item
ofertado na licitação;
LL.z - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados durante o fornecimento;
11.3 - Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;
LL.  ' Entregar o(s) veículo(s) objeto do presente contrato nas especificações
contidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial No: 51/202i-;
11.5 - Apresentar os documentos fiscais comprados em conformidade com a
legislação vigente;
11.6 - Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no
Edital;
LL.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo
estabelecido pelo fiscal do contrato;

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenrro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - CNp|: 0 1.6 13.1 2 1/000 r-7 I
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DoTAÇAo DoRÇAMENTARIA NOMENCLATURA FONTE DE RECURSO

20804L.12L221,1111.011.4490520000
0

Aquisição de Veículos para Serviços de
Educação/Equipamentos e Material
Permanente

101" - Receitas de lmpostos e de
TransÍerências de lmpostos Vinculados
a Educação
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11.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou parte,
os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição
do veículo fornecido;
11.9 - Estar em situação regular junto à contratante;
1L.L0 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem Íuncional, que atente contra o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;
11.11 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao
objeto do Contrato;
LÍ-.lz - Nomear, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um
preposto responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão
de garantir a adequada execução do contrato;
11.13 - 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;
LL.L4 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do(s) veículo(s), 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;
LL.LS - Executar todos os serviços com mão de obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente às
demandas descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA oBRIGAÇÕES DA coNTRATANTE As
obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial
N95Ll2O2l- e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

Lz.L - Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;
L2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula
décima terceira deste contrato;
L2.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;
L2.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA no prazo miíximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - FrscALrzAÇÃo Do coNTRATo - A execução
do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária Municipal de Educação.

13.1 - 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.
L3.2 - A fiscalização do Contrato verificará se o veículo foi entregue de acordo com as
exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 0 1.613.1 27 IOOOL-T I
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L3.2.1- Estando o veículo em conformidade, o documento de cobrança deverá ser
atestado pela fiscalizaçáo do contrato e enviado ao setor responsável pelo pagamento
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento;
L3.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Têrmo 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.
L3.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o veículo entregue, se em
desacordo com os termos do Edital do Pregão No: 51/2021.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - PENALTDADES - o descumprimento total ou
parcial das obrigações assumidas no presente contrato ensejará a aplicação das
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

cLÁusULA DÉclMA QUTNTA - RESctSÃo - o presente Contrato poderá ser
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93,
observado o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos
casos abaixo:

15.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
L5.2 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos
estipulados;
15.3 - O atraso injustificado do início do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicação à Administração;
L5.4 - A paralisação do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à
Administração;
15.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem
como Íusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a
execução do Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta,
das normas legais que disciplinam as licitações, com exceção dos serviços
mencionados no Termo de Referência;
15.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar asua execução, assim como as de seus superiores;
L5.7 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;
15.8 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
L5.9 - A dissolução da sociedade;
15.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa,
desde que prejudique a execução do Termo de Contrato;
15.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecinrento
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;
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t5.L2 - 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
Íornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especiÍicadas no projeto;
L5.L4 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.
15.15 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os

artigos 79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕes - Este Contrato poderá ser alterado
na forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo
Aditivo.

cLÁusuLA DÉctMA sÉrMA - cAsos oMISSos - Fica estabelecido que, caso
venha a ocorrer algum Íato não previsto neste instrumento, os chamados casos
omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei
n.o 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 DÉctMA otTAVA - 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 n.o 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, 29 de dezembro de 202L.

ALEXANDRE

GONCALVES

wEBER:520587I eozo ]'r["j:'zo" 
022s 17:16:11

SORDINE TECAR MINAS AUTOMÓVEIS SE
contratada

Assínàdo deforma digital
por ALEXANDRE GONCALVES

WEBER:520587'l 9620

MARCOS ALEXA

TESTEMUNHAS:

Nome:

Mun

Nome
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