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CONTRATO ADMINISTRATIVO 31100001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21090001/2017
O MUNICÍPIO DE VIÇOSA - RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Ozeas Pinto, 140, Bairro
Centro, VIÇOSA - RN, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº 08.158.198/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. ANTONIO GOMES DE AMORIM, brasileiro, CPF n.º 182.496.044-15, residente e domiciliado em
VIÇOSA- RN, doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA
- FILIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.503.721/0003-60, com estabelecimento
no Ac Br 405, Sn, Chico Caja, Pau Dos Ferros, RN, CEP 59900-000, doravante denominada Contratada,
representada neste ato por Francisco Éderson Fernandes Freire, Brasileiro, Solteiro, Gerente de Vendas, inscrito no
CPF n.º 061.010.414-41, residente e domiciliado na Rua: Tertuliano S de Queiroz n 141, São Judas Tadeu, Pau dos
Ferros, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo
despacho de homologação do processo de Pregão Presencial nº 042/2017, realizado nos termos da Lei Federal
nº10.520/2002, regulado subsidiariamente pela Lei Federal nº8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e
condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, destinados ao atendimento das
necessidades do Município de Viçosa/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado de forma direta.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o valor global de R$
105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), para o fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira, e para o período
mencionado na cláusula quarta, conforme descrito abaixo:
Item

Material/Serviço

Unid.
medida

1

VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4
Especificações: De acordo com a proposta comercial
apresentada pela Contratada, anexa ao processo licitatório na
modalidade pregão presencial n.º 042/2017 – PP.

UN

Quantidade

Total

2

Valor
unitário
(R$)
52.500,00

Valor total
(R$)
105.000,00

105.000,00

3.1. O pagamento devido a Contratada será efetuado na Secretaria Municipal de Educação/Assistência Social:
3.1.1. Após a entrega do veículo e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e
visadas, por funcionários da Prefeitura Municipal de VIÇOSA-RN, em até 30 dias.
3.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará
bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.
3.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária.
3.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
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3.5. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus débitos
parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a
autenticação mecânica do pagamento).
3.6. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a entrega do veículo não
estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
3.7. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada, nos termos deste Pregão.
3.8. O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a
ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
3.9. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado, número
deste pregão, e número da autorização de fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de até 31 de dezembro de 2017,
contados a partir da data de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser prorrogado nas
seguintes hipóteses:
I – Nos casos previstos na legislação pertinente, de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93;
II – Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária. E indicação orçamentária que vier substituir o exercício seguinte:
343 - 4 . 10001 . 8 . 244 . 81 . 1.1044 . 1 . 449052 Equipamentos e Material Permanente
162 - 2 . 5001 . 12 . 361 . 42 . 1.1015 . 1 . 449052 Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO: Cabe ao Contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a Contratada declara aceitar, integralmente,
todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
PARÁGRAFO ÚNICO – A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização,
durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:
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I – Entregar o veículo, objeto deste Contrato, no prazo proposto e em conformidade com as especificações exigidas no
Edital;
II – Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que
deu origem a este ajuste;
III – Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste
Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
IV – Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a
terceiros;
V – Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus
encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;
VI – Responder perante ao Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de
sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução do
objeto deste Contrato;
VII – Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e
que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o Contratante;
VIII – Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, juntando cópia da
solicitação de entrega (requisição);
IX – Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos
prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
X – Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do Contratante:
I – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
II – Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à
execução do fornecimento;
III – Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;
IV – Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste
Contrato;
V – Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
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responsabilidade;
VI – Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente;
VII – Acompanhar a entrega do veículo efetuada pela Contratada, podendo intervir durante a sua execução, para fins
de ajustes ou suspensão da entrega.
CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO VEÍCULO: O Veículo deverá ser entregue no Município de
VIÇOSA-RN, no local indicado pela Secretaria Municipal de Educação/Assistência Social, num prazo máximo de 30
(trinta) dias, a partir da solicitação, incluso o frete, respeitando-se as características mínimas exigidas no Edital de
Convocação.
§ 1º - O prazo de entrega poderá ser prorrogável, uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o
seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela Administração.
§ 2º - A Contratada obriga-se a fornecer o veículo a que se refere este Contrato, conforme os quantitativos,
especificações e marcas descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição daqueles que não
estejam em conformidade com as referidas especificações.
§ 3º - O recebimento do veículo se efetivará, em conformidade com os arts. 74, I, e 76 da Lei Federal nº 8.666/93,
mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável do Órgão competente, após a verificação da
qualidade, quantidade, características e especificações do veículo.
§ 4º - Recebido o veículo, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar
fatos supervenientes que os tornem incompatíveis com as especificações, proceder-se-á a imediata substituição do
mesmo, contados da comunicação da irregularidade pelo Órgão.
§ 5º - Será recusado o veículo que não atender às especificações constantes neste Contrato e que não esteja
adequado para uso, devendo a Contratada proceder a substituição na forma dos §§ 1º e 2º desta cláusula, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação.
§ 6º - A licitante vencedora deverá prestar assistência técnica, bem como oferecer garantia abrangendo o Veículo, os
componentes e seus acessórios, contra qualquer defeito de fabricação, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega, sem limites de quilometragens.
§ 7º - O Veículo, objeto desta licitação deve-se fazer acompanhado da Nota Fiscal/Fatura discriminativa para a
efetivação de sua entrega.
§ 8º - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal
n.º8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
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§ 9º - Especificar na Nota Fiscal: preço unitário, inclusive os centavos, incluídas todas as taxas, impostos, frete, e
demais despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica
estipulado o percentual de 0,5%(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste Contrato, até o limite de 10%(dez por cento) do valor total do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:
I – Advertência por escrito, quando a Contratada praticar irregularidades de pequena monta;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos contados da comunicação oficial;
III – Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se
for o caso;
IV - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que
formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
V – Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Órgão competente no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos contados da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a
critério do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78
da Lei Federal nº 8.666/93;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para
a Administração;
III – judicial, nos termos da legislação;
§ 1º - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da
Lei Federal nº 8.666/93.
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao Edital
do Pregão Presencial nº 042/2017 - PP.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, serão
aplicáveis a Legislação pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n.º 8.666/93, em sua atual
redação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos
previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita mediante
Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do prazo regulamentar, o Contratante
providenciara a publicação em resumo, do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da cidade de Portalegre-RN,
excluído qualquer outro.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente
instrumento, com 03 (três) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo assistiram.
VIÇOSA/RN, 31 de outubro de 2017.

PREGEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
ANTONIO GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL
CNPJ n.º 35.503.721/0003-60
Francisco Éderson Fernandes Freire
CPF n.º 061.010.414-41
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
1. __________________________________________________________ CPF: _________________________
2. __________________________________________________________ CPF: _________________________
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