
 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

  

CONTRATO Nº 013/2017 DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS 

 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, com sede 

à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - MG, Inscrito no CNPJ sob Nº 03.918.869/0001-08, 

neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, 

portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, neste ato denominado CONTRATANTE, e 

de outro a empresa SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob Nº 

14.935.748/0001-90 com sede a Rua B Quadra 07 Lote 03 e 04, s/nº Bairro Santa Luzia, em Nossa Senhora do 

Livramento - MT, denominada CONTRATADA, decorrente de licitação PROCESSO Nº 006/2017 - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2017 têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu 

respectivo EDITAL, e as demais cláusulas constantes deste instrumento: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é o para eventual aquisição de peças, suprimentos e acessórios, 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de peças novas originais e peças de primeira linha de montagem da 

marca GM; HONDA; YAMAHA; FIAT e Contratação Corretiva e Preventiva de veículos, leves, médios pesados e 

maquinários, o fornecimento de peças tendo por base a tabela referência do fabricante ou ainda que a mesma não 

mais exista em virtude do ano de fabricação do veículo, ou ainda ocorrência de fato superveniente e devidamente 

comprovada de que a utilização da tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a avaliação dos preços 

registrados, poderá ser adotado o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, 

no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes. 

LOTE 3 MARCA GM  
Valor Estimado 

em peças por lote 

Percentual de desconto 
para as peças genuínas 

sobre a tabela de preços do 
sistema Audatex ou similar 

e Serviços  

 R$ 40.000,00  
ITEM 7  15,1% 
ITEM 8  15,1% 
ITEM 9  25,1% 

   
LOTE 6 – MARCA HONDA R$ 30.000,00  

ITEM 16  15,1% 
ITEM 17  15,1% 
ITEM 18  22,5% 

   
LOTE 13 – MARCA YAMAHA R$ 80.000,00  

ITEM 37  15,1% 
ITEM 38  15,1% 
ITEM 39  22,5% 

   
LOTE 14 – FIAT R$ 80.000,00  
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1.2. O Presente contrato abrange todos os órgão e unidades da Administração Pública Municipal 

Direta do Poder Executivo, sendo facultada sua utilização pelos órgãos da Administração Indireta. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

2.1. O fornecimento do objeto/ou execução dos serviços será parcelado, conforme 

necessidades da Administração, mediante emissão de autorização de fornecimento/ou execução de 

ITEM 40  15,1% 
ITEM 41  15,1% 
ITEM 42  35,1% 

   
Lote 20 – ITEM 58 
Realização de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
em veículos leves e médios 
integrantes da frota da Prefeitura do 
Município de São Félix do Araguaia - 
MT, até o limite de 150 (cento e 
cinquenta) horas, em conformidade 
com as especificações constantes do 
Anexo 01-B – Características do 
Objeto. 

22.500,00 

 

Lote 21 – ITEM 59 
Realização de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
em veículos utilitários e pesados 
integrantes da frota da Prefeitura do 
Município de São Félix do Araguaia - 
MT, até o limite de 200 (duzentas) 
horas, em conformidade com as 
especificações constantes do Anexo 
01-B – Características do Objeto. 

40.000,00 

 

Lote 22 – ITEM 60 
Realização de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
em máquinas e tratores, movidos a 
óleo diesel, integrantes da frota do 
Município de São Félix do Araguaia - 
MT, até o limite de 150 (cento e 
cinquenta) horas, em conformidade 
com as especificações constantes do 
Anexo 01-B – Características do 
Objeto. 

45.000,00 

 

Total estimado R$ 337.500,00 - 
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serviço. 

2.1.1. O Município se reserva no direito de requisitar peças originais, não sendo 

aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças não originais, usadas ou remanufaturadas. 

2.1.2. A solicitação de fornecimento/execução de serviços poderá ser emitida por 

quaisquer órgãos ou unidades da Administração Municipal, inclusive da Administração indireta, 

observando-se sempre as regras estabelecidas neste edital e no respectivo contrato. 

2.1.3. Poderão utilizar-se do registro de preços decorrente desta licitação todos os 

órgãos e unidades da Administração Direta do Poder Executivo, sendo facultada, ainda, sua 

utilização pelos órgãos da Administração Indireta. 

2.2. O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados venham a apresentar defeitos quer sejam referentes às peças utilizadas que deverão possuir 

garantia de fábrica ou ainda sejam referentes aos serviços prestados, que deverão ter garantia mínima 

de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam 

as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua 

substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do 

contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

2.3. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas 

ou defeitos observados nos serviços prestados ou ainda nas peças utilizadas após o seu recebimento, 

observadas as disposições do Edital. 

2.4. A Contratada deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente 

licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão 

contratual. 

2.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor do preço registrado preferência em 

igualdade de condições. 

2.5.1. O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a 

aquisição por outros meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao 

registrado, mantidos as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor 

do registro terá assegurado direito à contratação. 

2.6. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento/Execução de Serviços 

não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem 

como sua aquisição total ou parcial.  

2.7. A cada aquisição de peça, o servidor responsável pelo registro, antes da emissão 

da autorização de fornecimento, providenciará a consulta ao “preço de mercado”, sobre o qual 

aplicará o percentual de desconto constante da Ata de Registro de Preços e do respectivo Contrato. 

2.8. No que se refere à Prestação de Serviços Mecânicos, a CONTRATADA, deverá 

oferecer ao Município, gratuitamente, num prazo não superior a 01 (um) dia, o Diagnóstico do 
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Veículo, que deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 Relação de Peças a serem utilizadas no referido serviço, juntamente com o 
orçamento das mesmas. Tempo a ser gasto na prestação do serviço; 

 Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias, após a entrega do mesmo em perfeito funcionamento, conforme 
prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

2.8.1. Tal diagnóstico será avaliado pelo responsável pela Frota Municipal ou, se 

tratando da frota da Secretaria correspondente, pelo responsável ao qual tenha designado tal função, 

procedendo à elaboração de mais 02 (dois) orçamentos no que se refere às peças a serem utilizadas e 

será averiguado, também, o tempo a ser gasto na prestação do referido serviço, e somente após o 

aceite deste diagnóstico é que será emitida a Autorização de Fornecimento e a Autorização de 

Execução de Serviços à licitante vencedora. 

2.9. A cada reparo para a troca de peças e acessórios será obrigatório o envio do 

material trocado ao setor de frotas para controle. 

2.10. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou 

defeitos observados nos materiais após o seu recebimento, observadas as disposições deste Edital. 

2.11. A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente 

licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão 

contratual. 

2.11. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento/Execução de Serviços 

não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem 

como sua aquisição total ou parcial.  

2.12. A cada aquisição de peça, o servidor responsável pelo registro, antes da emissão 

da autorização de fornecimento, providenciará a consulta ao “preço de mercado”, sobre o qual 

aplicará o percentual de desconto constante da Ata de Registro de Preços e do respectivo Contrato. 

2.13. Os serviços prestados serão computados em horas ou fração de horas, conforme 

aceite do diagnóstico, pelo responsável pela frota municipal ou, em se tratando de veículos da 

Secretaria de Saúde, pelo responsável ao qual tenha designado tal função. 

2.14. Será fiscalizada pela licitante, através de acompanhamento pessoal, a prestação 

de serviços, sendo observado o horário de entrada e saída do veículo na oficina. 

2.15. A fiscalização da execução do contrato decorrente da presente licitação ficará a 

cargo da Comissão ou Servidor responsável pelo Registro, formalmente designado (a) para tal fim. 

2.16. Não será permitida, em sob nenhuma hipótese, a terceirização dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado conforme cada prestação de serviço, pagas até 30 

(trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais. 

3.2. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade 

para com o FGTS e Negativa de Débitos do INSS, sob pena de suspensão do pagamento. 
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3.3. No caso de emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, a Contratada estará 

sujeita ainda à retenção dos valores devidos ao INSS, na forma disciplinada por aquele órgão, bem 

como à retenção do Imposto Sobre Serviços (ISSQN), devido ao Município de São Félix do Araguaia 

- MT. 

3.4. A contratada, quando prestadora de serviço ou fornecedora de peças e optante 

pelo Simples Nacional, devera obrigatoriamente destacar no corpo da nota fiscal de serviço Empresa 

Optante pelo Simples Nacional e a alíquota em que a empresa estiver enquadrada, conforme disposto 

no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 128/08, sendo que, nos casos de omissão da 

informação, será retido o ISSQN na maioria alíquota aplicável, que é de 5% (cinco por cento). 

3.5. A nota fiscal deverá conter ainda o número do processo licitatório e do Pregão a 

que se referem e acompanhada da respectiva autorização de fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO E DO DESCONTO 

4.1. A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE, desconto sobre a tabela 

referência do fabricante ou ainda que a mesma não mais exista em virtude do ano de fabricação do 

veículo, ou ainda ocorrência de fato superveniente e devidamente comprovada de que a utilização da 

tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a avaliação dos preços registrados, poderá ser 

adotado o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no 

mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes, ressalvado o 

disposto no sub-item 6.3, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive 

tributos, fretes, seguros etc. 

4.2. Dá-se ao presente contrato o valor estimado de R$ 337.500,00(trezentos e trinta 

e sete mil e quinhentoa reais) estabelecido conforme o número de itens contratados, podendo vir a 

sofrer alterações, firmadas através de termos aditivos, observada legislação vigente. 

CLÁUSULA QUINTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, 

de modo a ajustá-los, na data da Ordem de Fornecimento, para os fins previstos no inciso V do art. 15 

da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado atacadista. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS 

6.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nos: 

10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo 

licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie. 

6.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas 

disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do 

Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil 

Brasileiro. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária, sendo diferenciadas as dotações referentes à aquisição de peças e a as dotações 

referentes ao serviço de mão de obra constante do orçamento vigente, observada a respectiva unidade 

orçamentária, e os recursos financeiros poderão ser próprios ou decorrentes de convênio, conforme o 

caso. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das 

obrigações assumidas caracterizará a inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a às 

penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, 

sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1. O presente instrumento poderá ser anulado ou revogado por ato unilateral da 

CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem que 

caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, 

sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA 

10.1. O presente instrumento terá vigência até 12 meses após sua assinatura, podendo 

ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, 

para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos produtos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1. As partes elegem o foro de São Félix do Araguaia - MT para dirimir as questões resultantes 

do presente contrato renunciando a qualquer outro. 

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito legal. 

São Félix do Araguaia - MT, 03 de março de 2017. 

 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 
 
 
 

SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA - ME 
Representante Legal da Empresa 

 

Testemunhas: 

Nome:..............................................................................................CPF:......................................... 

Nome:..............................................................................................CPF:.........................................   
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