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CONTRATO 
 

Ref. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2017 
 
CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE MAÇAMBARÁ-RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
nº. 01.658.115/0001/30, com sede e administração na Rua Octacílio de Almeida nº. 756, nesta cidade de Maçambara/RS, neste ato 
representado pela Presidente do Legislativo Sra. Janete Chagas Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado Ottoni Tarrago M. Bastos, 
neste Município, inscrito no CPF sob nº 493.403.870/15, portador da cédula de identidade nº 8038456136  
 
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 Joel Arlei Boelter CONTRATADA, tendo em 
vista a homologação de licitação para aquisição de veículo oficial com alienação simultânea do veículo GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, 
conforme o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 016/2017, 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 O presente Contrato tem como objeto o fornecimento de Aquisição de um veículo 0km com alienação simultânea de um veículo GM/VECTRA 
sedan Elegance, conforme especificações expressas no Anexo I da Licitação Pregão Presencial nº. 016/2017, que ficam fazendo parte deste 
Contrato. 
1.2 1.3 A gestora do presente contrato será a Sra. Janete Chagas Pinheiro – Presidente da Cãmara, a fiscal a Sr. Rafael Leonardi Scharamm – 
Assessor de Imprensa e a Suplente a Sra. Taiara Aparecida Dotto – Técnico em Contabilidade. 
 

      
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
QUANT

. 

 
UNID

. 

 
MARCA 

 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 

 
VALOR TOTAL 

 R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

FIAT, WEEKEND ADVETURE 1.8, 16V, FLEX 2017 

Veículo Novo STATION WAGON, 0km Cor Branco Fabricação 

Nacional Portas 4 Ano/Modelo 2017/2017 Motor 1.8, potências 

130/132 CV, Número de Cilindros 04 em linha, Combustível 

Gasolina/etanol Tanque de Combustível 51 litros de capacidade, 

Capacidade 05 passageiros, cambio 05 marchas a frente e uma ré 

(automático) Porta Malas 460 litros capacidade Suspensão Elevada 

Altura do solo 190 (mm) altura, Freios Abs, Airbag Duplo, Relógio 

Digital, Travas Elétricas Vidros Dianteiro e Traseiro Elétrico, 

Retrovisores externos Elétricos, Volante Regulagem de altura, Faróis 

Neblina, Rodas de liga leve com pneus 205/60 R16, Rádio Cd, 

Usb,mp3 com 04 altos falantes, Direção Hidráulica, Sistema de ar 

Condicionado, Sistemas de alarme Interface, Protetor de motor, 

Limpador e lavador de vidro traseiro, com todos os demais 

equipamentos de segurança exigidos por lei, Câmbio Dualogic e 

Adventure Locker, garantia de 01(um) ano sem limite de 

quilometragem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIAT 
WEEKWND 

ADVENTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 77.700,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 77.700,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO  
2.1. O preço para o presente ajuste é entrada o veículo GM/Vectra Sedam Elegance entregue por R$ 19.320,00(dezenove mil trezentos e vinte 
reais) e o valor de um veículo 0km R$ 77.700,00(setenta e sete mil e setecentos reais). Ficando no valor final de R$ 58.380,00(cinquenta e 
oito mil trezentos e oitenta reais), entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA  
3.1. A Entrega do veículo deverá ocorrer no prazo máximo de 30(trinta) dias, contando data de assinatura do presente termo, sob pena de 
incidência de juros de mora, por dia de atraso, na ração de 0.2%, sobre o valor da fatura, até o máximo de 15%, sem prejuízo das demais 
cominações cabíveis. 
3.2.O veículo deverá ser entregue livre de frete, imposto e taxas pendentes do mesmo, e assegurada a completa preservação do mesmo e sua 
segurança durante o transporte, devendo o CONTRATADO entregar o Veículo na CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ, Rua Otacílio 
Medeiros de Almeida Nº 756, Centro. Onde será feito á vistoria de conformidades com as especificações constantes na Cláusula Primeira. E logo 
após a entrega do Veículo GM/VECTRA SEDAN ELECANGE.  
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CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1 As despesas decorrentes da aquisição desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
ÓRGÃO:      01            Câmara Municipal de Vereadores; 
PROJ. ATIVIDADE:     2088            Aquisição e Manutenção de Veículos; 
CAT. ECONÔMICA:      3            Despesas de Capital; 
RUBRICA:                 449052             Equipamentos e Material Permanente     Ficha 1610 
 
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: DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA 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.  
7.2. Que o prazo de validade é de 60(sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entregue, o qual, se maior, deverá ser explicitada 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; 
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; 
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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 
 
 

JANETE CHAGAS PINHEIRO 
CONTRATANTE 

PRESIDENTE DO PODER LEGISLTAIVO 
 
 
 

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA 
CONTRATADA 

CNPJ Nº.  91.525.790/0001-84 


