
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com 

 

CONTRATO 
 

Ref. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2017 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº. 01.610.568/0001-97, 
sito à Rua Otávio Silveira, nº. 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO 
SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº. 635.915.530-34 e no RG nº. 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, no 
uso de suas atribuições legais torna público 
 
CONTRATADA: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 91.525.790/0001-84 localizada à Rua Bento Gonçalves, 
nº. 1713, Bairro Centro, na cidade de Santiago-RS, Representado por seu Diretor Executivo, Senhor Justino Moacir Almeida da Silva, conforme o 
Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2017, de 18 de agosto de 2017, e de conformidade com as Leis nº. 10.520/2002 
e nº. 8.666/93, têm justos e contratados mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas o que segue abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1 A presente Licitação na modalidade de Pregão Presencial tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS ZERO KM PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com as características mínimas estabelecidas no Anexo I deste edital. 
1.2 Local da Assistência Técnica autorizada pelo fabricante, não podendo ser superior a 300 KM do Município de Maçambara/RS. 
1.3 A gestora do presente contrato será a Sra. Luciane Meireles Saucedo – Gestora de Saúde, a fiscal a Sra. Neusa Denis – Diretora do 
Departamento de Saúde e a Suplente a Sra. Patrícia de Avila Roos – Recepcionista da Saúde. 
 

      
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
QUANT

. 

 
UNID

. 

 
MARCA 

 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 

 
VALOR TOTAL 

 R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

FIAT, UNO WAY 1.0, FLEX 2018, 04 PORTAS 

Veículo novo, 0 km, cor branco, emplacado e licenciado em nome do 

Município de Maçambara, fabricação nacional, 04 portas, ano e 

modelo 2017/2018, motor no mínimo 1.0, com potência 72 cv 

(gasolina), 75 cv (álcool), capacidade para 05 passageiros, 05 

marchas a frente e uma ré, ar condicionado, direção hidráulica ou 

elétrica, Rádio USB MP3 com 04(quatro) alto falantes, antena, brake 

light, faróis, vidro elétrico nas portas dianteiras, trava elétrica das 

portas, air bag duplo, freio abs, limpador e lavador do vidro traseiro, 

tanque de combustível capacidade de 48 litros, suspensão elevada, 

capacidade do porta malas de 280/290 litros, relógio digital, volante 

com regulagem de altura,  retrovisores externos com comando 

interno mecânico, rodas de aço com pneus 1.75/65 R14, tapetes, 

protetor de motor, cinto de segurança para todo passageiros, 

macaco compatível com o peso do veículo, chave de rodas, 

triângulo, extintor de incêndio, pneu estepe montado completo e 

demais equipamentos exigidos no CTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIAT UNO 
WAY FLEX 

201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 45.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 91.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO  
2.1. O preço para o presente ajuste é o valor de R$ 91.00,00(noventa e um mil reais), entendido este como preço justo e suficiente para total 
execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS E DO RECEBIMENTO 
3.1. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 
3.1.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
3.1.2 O prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da assinatura do contrato. 
3.1.3 O prazo de garantia não poderá ser inferior a 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo do bem, o qual, se maior, deverá ser 
declarado na proposta. 
3.2 DO RECEBIMENTO: 
3.2.1. Os veículos deverão serem entregues na Prefeitura Municipal de Maçambara, sito na Rua Otávio Silveira n.º 306, no horário das 08 h às 
14 h, onde o bem será vistoriado, para identificação de regularidade de itens e conformidade com os requisitos e especificações do Anexo I deste 
edital, pelo servidor fiscal e Gestor do contrato descriminado no Processo Licitatório. 
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3.2.2. Verificada a desconformidade de algum dos itens do bem licitado, a vencedora será notificada para promover as correções necessárias no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
3.2.3 O veículo deverá ter assegurada a completa preservação e segurança do mesmo durante o transporte. 
3.2.4 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o veículo. 
3.2.5 O veículo deverá ser entregue livre de frete, impostos e taxas pendentes do veículo. 
3.2.6 Veículo emplacado e licenciado em nome do Município de Maçambara  
 
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1 As despesas decorrentes da aquisição desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
FUNÇÃO:   08          Secretaria Municipal de Saúde; 
PROJ.ATIVIDADE:                  2039          Manutenção e Conservação de Veículos; 
CAT.ECONÔMICA:  01          Despesas de Capital 
RUBRICA:   449052               Veículo de Tração Mecânica     Ficha 1777 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO  
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias a partir do recebimento do bem, e com apresentação da (s) Notas Fiscal (s), 
devidamente atestada pelo departamento competente.  
5.2. A nota fiscal/fatura/cupom fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Licitação 
Modalidade Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  
6.1. Os preços não sofrerão reajustes. 
 
CLÁUSULA SETIMA: DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  
7.1. Que o prazo de garantia não poderá ser inferior a 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo do bem, o qual, se maior, deverá 
ser declarado na proposta.  
PARÁGRAFO ÚNICO. Dentro do prazo estabelecido no caput desta cláusula, o contratado se responsabilizará por todos os defeitos e 
problemas que o veículo apresentar, nos itens citados, comprovadamente existente já no ato da entregue do veículo, ou que surjam no período 
citado, não decorrentes do mau uso, ou uso anormal do veículo. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES E MULTAS:  
8.1.Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência escrita. 
b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a __ (___) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
c) multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO, DA RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.  
9.1. Os casos de alteração, rescisão e inexecução do contrato são os previstas no Capítulo III- dos Contratos- da Lei 8.666/93, art. 54 e 
seguintes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
10.1. Dos Direitos 
Constituem direitos da CONTRATANTE:  
a) receber objeto deste contrato nas condições avenças e do contratado perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.  
10.2 das obrigações; 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) entregar o veículo GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE; 
b) efetuar o pagamento ajustado; e  
c) dar ao contratado as condições necessárias e regular execução do contrato.  
Constituem obrigações do CONTRATADO: 
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação; 
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES 
11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal poderá garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
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e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa 
diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o 
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
11.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1. O instrumento contratual a ser assinado pelo Contratado regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos da Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e suas alterações  
12.2. Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com as especificações e condições estabelecidas 
neste instrumento contratual.  
12.6. A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregão Presencial, devendo somente entregar matéria indicados na 
referida proposta, dentro prazo do contrato a ser assinado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: FORO  
13.1. O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de Itaqui/RS, com prejuízo a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
13.2. 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 das duas testemunhas abaixo identificadas e que também o subscrevem.  
 
 

Maçambará-RS, 22 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 

ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 
CONTRATANTE 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA 
CONTRATADA 

CNPJ Nº.  91.525.790/0001-84 
 


