
 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 
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CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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CONTRATO Nº 176/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 042/2021. 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA: REAVEL VEICULOS EIRELI. 
 

O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

administrativa à Avenida Araguaia nº 248, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº 03.918.869/0001-08, 

representado neste ato pela sua Prefeita Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG. n.º 

53.204.353-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 049.351.084/28, residente e domiciliado nesta cidade de São Félix do 

Araguaia/MT, de ora em diante denominada, de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa REAVEL VEICULOS 

EIRELI, CNPJ: 30.260.538/0001-04, Rua C-180, nº 176, Qd. 617, Lt. 19/20, Sala 04, Bairro Nova Suíça, CEP: 74.280-

090 – Goiânia – Goiás, TEL.: (62) 3434-0877 / (62) 3434-0879, E-MAIL.: reavelveiculos@gmail.com, representada na 

forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor: Eduardo Pereira de Souza , RG nº 5320894 SPTC/GO e CPF nº 726.389.311-

87, na qualidade de vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 042/2021, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 

e suas alterações, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, com as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1- AQUISIÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL MODELO CAMIONETE COM AS CARACTERISTICAS 

MINIMAS: TIPO PICK UP; POTENCIA MINIMA 1.8 CABINE DUPLA FLEX 2021/2021, COM AR 

CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA/VIDRO ELETRICO NAS PORTAS PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NA PROPOSTA DE CONVENIO 0342-2021 DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - FEAS; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL E MINUTA DE 

CONTRATO. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANT VLR UNIT 
 

VLR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 
AQUISIÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL MODELO 

CAMIONETE, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: 

TIPO PICK UP; POTENCIA 1.8, CABINE DUPLA, FLEX 

2021/2021 

AQUISIÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL MODELO 

CAMIONETE, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: 

TIPO PICK UP; POTENCIA 1.8, CABINE DUPLA, FLEX 

2021/2021, COM AR CONDICIONADO, TRAVA 

ELETRICA/VIDRO ELETRICO NAS PORTAS PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO E PLANO DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA DETALHADA DO 

“CONVENIO 0342-2021 DO FUNDO ESTADUAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL – FEAS”.  

 

“IGUAL, SUPERIOR OU SIMILAR”. 

 

Marca: RENAULT 

 
         

 

 

 

 

 

 

       UN 

 
         

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 140.000,00 

   

 

 

 

 

 

 

  140.000,00 

 

1.2- Consideram-se partes integrantes do presente instrumento os seguintes documentos:  

a) Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 042/2021 e seus anexos;  

b) Proposta de Preços Final, apresentada pela CONTRATADA;  

c) Ata da sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 042/2021. 
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1.3- O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas, 

mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA. 

2.1- O veículo deverá ser entregue com todos os tributos, fretes, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham 

ou incidam no preço proposto, no prazo máximo de até 90 (NOVENTA) dias corridos. Contados a partir da data de publicação 

do extrato deste contrato; 

2.1.1- O local da entrega será na cidade de São Felix do Araguaia estado de Mato Grosso, ou em concessionária de veículos 

indicada pela CONTRATADA. 

2.2- Entregue, o objeto será recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo CONTRATANTE: 

 

   2.2.1- Provisoriamente, mediante recibo, após vistoria completa realizada no ato da entrega do veículo; 

 

   2.2.2- Definitivamente, em até 7 (sete) dias úteis da data do recebimento provisório, mediante Atestado de Recebimento. 

 

2.3- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Recebimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

 

2.3.1- Rejeitá-lo se não corresponder às especificações do Termo de Referência - Anexo II do Edital, determinando sua 

substituição/correção; 

 

2.3.2- Em caso de defeito, ou desconformidade com o Termo de Referência, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para regularização ou substituição. 

 

2.4- Após o recebimento do veículo, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento. 

 

2.5- O prazo de garantia do veículo é de 12(doze) meses contados da data de emissão do Atestado de Recebimento, sem 

limite de quilometragem, prevalecendo, quando maior que este prazo, a garantia dada pelo fabricante. 

 

2.6- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez, segurança e 

funcionamento do veículo fornecido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO. 

3.1- O valor total do presente contrato é de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais). 
 

3.1.1- O valor é fixo e irreajustável e correrá por conta da Funcional Programática  

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 

Órgão 06: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL; 

Unidade 02: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 

Projeto Atividade: 2081 – MANUT. E ENCARGOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL; 

Elemento Despesa 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 

Despesa: 362 E 363. 

 

3.2- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de 

emissão do Atestado de Recebimento, em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., mediante 

apresentação de nota fiscal/fatura. 

 

3.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham 

incorreções. 

 

3.4- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente no 

CONTRATANTE. 

 

3.5- Os documentos de cobrança da CONTRATADA deverão ser entregues para O Fiscal de Contrato designado através de 

portaria ou a Comissão de Recebimento. 
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CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1 – A forma de execução constantes da Cláusula Primeira deste Contrato será integral, por empreitada por preço global, 

mediante o pagamento do objeto contratado. 

 

4.1.1 - Após a solicitação por parte do Gabinete da prefeita Municipal ao setor de compras, a empresa terá o prazo de no 

máximo 180 (cento e oitenta) dias para fornecer o objeto deste contrato. 

 

4.3 – Os produtos deverão atender as especificações constantes no Termo de Referencia – ANEXO II, deste edital. 

 

4.3.1 - A partir da entrega, os produtos serão recebidos e submetidos ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com 

as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição. 

 

4.4 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal cumprimento 

do calendário escolar decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela 

CONTRATANTE. 

 

4.5 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um 

dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito um dia após o 

evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o 

prazo original, em ambos os casos com justificativa circunstanciada. 

 

4.6 – O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, ou seja, até o dia 22/12/2022, 

podendo ter a sua duração prorrogada, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na 

continuidade do Contrato, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 

 

4.6.1 - O prazo de vigência inicia-se a partir da data da publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data da emissão 

do Atestado de Recebimento.  

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1- Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 

as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório. 

 

5.2- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da legislação pertinente em vigor. 

 

5.3- Assegurar ao CONTRATANTE o prazo mínimo de garantia do veículo apresentado em sua proposta comercial. 

 

5.4- Deverão estar disponíveis serviços de assistência técnica, através de oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades 

móveis, sendo que, nesta última hipótese, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de três dias úteis; 

 

5.5- Manter ampla rede de assistência técnica, apresentando no momento da contratação a relação de rede de oficinas 

autorizadas com capacidade para realizar, durante o período de garantia, a manutenção do veículo, devendo, caso seja 

necessário, enviar equipe volante até a sede do CONTRATANTE, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a 

localidade mais próxima onde o serviço poderá ser prestado, sendo que a responsabilidade e os custos de transporte, que nesse 

caso deverá ser realizado em veículo apropriado (caminhão cegonha ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente 

por conta da CONTRATADA. 

 

5.6- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e taxas de administração, bem 

como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete, carga e descarga, resultantes 

da execução deste contrato, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o 

ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato. 

 

5.7- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, correndo à sua expensa os ressarcimentos e indenizações devidos. 

 

5.8- Apresentar certidões expedidas pelo FGTS e INSS, com prazo de validade em vigor, demonstrando sua regularidade no 

cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, sempre que as apresentadas vencerem durante a execução deste contrato e 

como condição para liberação do respectivo pagamento. 
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1- Assegurar à CONTRATADA o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações. 

 

6.2- Indicar formalmente o Fiscal de Contrato ou Comissão de Recebimento, que será responsável pelo recebimento do 

objeto, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

6.3- Disponibilizar, para serem retirados pela CONTRATADA, como parte de pagamento do veículo novo, o veículo usado 

indicado no Anexo a este contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E SANÇÕES 

7.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde 

já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo 

aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

 

7.2- A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 

Resolução nº 5, de 1º de setembro de 1993 - atualizado pela Resolução nº 03/08, do CONTRATANTE, parte integrante do 

Edital que a CONTRATADA declara conhecer integralmente. 

 

7.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá o direito do CONTRATANTE de aplicar 

as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação. 

 

7.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA 

pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 

 

7.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados 

decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FORO 

8.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes do edital de 

licitação; pela disposição contida na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais 

que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato 

mencionadas. 

 

8.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem como todos os documentos 

constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação. 

 

8.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de São Félix do Araguaia, 

Estado de Mato Grosso. 

 

8.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, 

observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 

8.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, 

firmam o presente instrumento, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2021, em duas vias de igual teor e 

forma, para que produza os seus efeitos de direito. 

 

 

                  

                                                                                                      São Félix do Araguaia - MT, 22 de dezembro de 2021. 
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JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 
     REAVEL VEICULOS EIRELI. 
      CNPJ: 30.260.538/0001-04. 

                                                                                       CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

BERILO DOS SANTOS PARENTE 

 MATRICULA Nº 4361-2 

CPF: 415.907.161-91 

FISCAL DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:________________________________ 

RG nº:________________________________ 

CPF nº:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 

 

NOME:________________________________ 

RG nº:________________________________ 

CPF nº:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta minuta de contrato encontra-se juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do Parágrafo único, do artigo 38, da Lei 8.666/93. 
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