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CONTRATO 085/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022. 

ADESÃO Nº 009/2022. 
Vigência: 28/06/2022 à 26/12/2022. 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 
jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.918.869/0001-08, com sede na 

Avenida Araguaia, n.º 248, São Félix do Araguaia /MT, neste ato devidamente representado pela Prefeita, 
senhora 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,  e de outro lado a empresa: AUTORCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 07.197.068/0001-66, estabelecida na: Avenida Rio Grande do 
Sul nº: 154, Centro, Canarana-MT. Cep: 78.640-000. Tel: (66)3518-8467, e-mail: 
autocar.veiculo@hotmail.com neste ato representada por Carlos Augusto Costa Pereira 
Souza, RG nº 700554 SSP-MT e CPF nº 604.212.151-00, que também subscreve, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o 
seguinte: 

 
I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 

da autorização da Senhora Prefeita Municipal, exarada em despacho constante do Processo 
Administrativo n° 061/2022, gerado pela Adesão nº 009/2022, que faz parte integrante 
e complementar deste Contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital, seus Anexos a 
proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo; 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 
nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02 e Lei n° 
123/2006, todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de 
janeiro de 2013 e demais normas legais pertinentes. Em conformidade com a Edital do Pregão 
Presencial Nº. 008/2022, anexo ao Processo Administrativo nº 022/2022, da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT, cujas disposições, fazem parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição. 

III - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente 
contrato serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

                  
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

  
1.1.  O OBJETO DESTE CONTRATO ADESÃO “CARONA” À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2022, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 022/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA – MT, OBJETIVANDO 
AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, 
ANO MODELO 2022, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, PINTURA SÓLIDA COR 
BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM CÂMBIO MANUAL DE 
05 MARCHAS, AR CONDICIONADO E VIDROS ELÉTRICOS; COM OBJETIVO DE ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA – MT E O 
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TERMO DE COMPROMISSO Nº 172/2022. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

07 

AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT 
STRADA CABINE DUPLA 1.4, ANO DE 
FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 
2022, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 
04 PORTAS, PINTURA SÓLIDA COR 
BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA 
DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS 

INCLUINDO O MOTORISTA ANO DE 
FABRICAÇÃO W MODELO IGUAL OU 
SUPERIOR A DATA DA COMPRA. 
BIOCOMBUSTIVÉL (GASOLINA E OU 
ETANOL), COM CÂMBIO MANUAL DE 
05 MARCHAS, AR CONDICIONADO E 
VIDROS ELÉTRICOS; COM OBJETIVO 
DE ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DE SAO FELIX DO ARAGUAIA – MT. 

01 UN 
FIAT STRADA 
ENDURANCE 

144.970,00 144.970,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE  FORNECIMENTO 

 
2.1 – O regime de execução do serviço de fornecimento é o de empreitada por preço unitário, 
nos termos do artigo 6º, VIII, “b” da Lei nº 8.666/93. 
2.2 – O fornecimento será realizado diariamente e imediato a solicitação conforme a 
necessidade, e de acordo com a indicação do Secretario solicitante, sendo que o município não 
se obriga ao faturamento total do valor do contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1. – O valor do referido contrato é de R$ 144.970,00 (cento e quarenta e quatro 

mil, novecentos e setenta reais). 

 
3.2. – Serão efetuados descontos á título de ISS, IRPJ, INSS, sendo que, quanto a este ultimo, 
o desconto devido poderá ser evitado pelo Contratado mediante apresentação de declaração no 
qual conste informação expressa de que já está sendo recolhido pelo próprio contribuinte. 
3.3. – O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura 
(nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade 
e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o 
Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade 
contratante para fins liquidação. 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 
ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 
efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 
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próprio. 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 

ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

 
CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 
4.1. – A CONTRATADA deverá fornecer os produtos objetos do presente contrato terá sua 
vigência até o dia 26/12/2022, contados da data do recebimento da "ORDEM DE 
FORNECIMENTO", promovendo a sua entrega diariamente conforme a necessidade da 
secretaria solicitante sempre em perfeitas condições e imediato. 
4.1.1. – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria aquisição dos produtos. 
4.1.2. – As etapas de fornecimento, de conclusão e de entrega do objeto estão condicionadas 
às emissões das requisições por parte da CONTRANTE. 
4.2. – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou 
restrinjam o normal andamento do fornecimento decorrentes de fatos alheios à 
responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE. 
4.3. – 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 dez dias antes de findar o prazo original, em 
ambos os casos com justificação circunstanciada. 
 

CLÁUSULA QUINTA DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
 

5.1 – A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrá à conta dos 
recursos orçamentários específicos consignados na ordem de compra da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade: 2054 – Manutenção e Encargos c/ o Fundo Municipal de Saúde. 
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
Ficha: 231. 
 

CLÁUSULA SEXTA DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

6.1. – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os 
produtos sejam entregues inteiramente; 
b) observar, no fornecimento dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, 
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 
c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário 
licenciamento dos serviços; 
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d) fornecer os produtos dentro das especificações técnicas e dentro do prazo da validade; 
e)  fornecer sempre materiais novos e de primeira qualidade; 
f) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e quaisquer despesas referentes ao 
fornecimento de produtos sem a devida requisição; 
g) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
h) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, 
acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor 
responsável da CONTRATANTE. 
i) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos produtos já 
fornecidos. 
 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do 
presente Contrato; 
d) cumprir e  fazer cumprir as disposições regulamentares do  serviço e as cláusulas 
contratuais deste instrumento; 
e) fiscalizar a forma de fornecimento dos produtos por intermédio do servidor responsável; 
f) cumprir e fazer cumprir os termos do art. 65 do Lei nº 8.666, de 21/06/93 do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito a alínea ‘d’ do inciso II, equilíbrio econômico- 
financeiro durante a execução do Contrato; 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois 
do recebimento das Notas Fiscais e respectivas requisições de cada período, já devidamente 
atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato; 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução do Contrato, após a sua 
conclusão e entrega final. 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela, 
quando for o caso; 
k) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
l) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei. 

 
CLÁUSULA SETIMA DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
 

7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 
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8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 
7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 
cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas. 
7.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos 
produtos; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 
cláusulas do Contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com 
município de Ribeirão Cascalheira – MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 

 
7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 
contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 

7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos 
pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será 
descontada por ocasião do último pagamento. 
7.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA OITAVA DOS CASOS DE RESCISÃO 
 

8.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:  

a) a CONTRATADA que não fornecer os produtos dentro de dois dias contados da data do 
recebimento da "ORDEM DE INÍCIO" ou interrompê-los por mais de cinco dias 
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE;. 
b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, 
no todo ou em parte. 
c)  a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais 
previstos na notificação dada pela CONTRATANTE; 
d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos 
ou imperfeições dos produtos, ou com respeito a quaisquer dos materiais fornecidos; 
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e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista 
neste Contrato ou dele decorrente; 
g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº 
8.666, de 21/06/93. 
 
8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
8.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 
demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes conseqüências: 
 
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração. 
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 
V do artigo 58 da Lei nº 8.666/93. 
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos. 
d) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados 
à Administração. 
 
9.1. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 
e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
9.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Pregão 
Presencial nº 06/2022 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS 

OMISSOS 
 

10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA MANUTENÇÃO DAS

 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS 
PRODUTOS 
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12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo(a) servidor(a) 
,independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento 
do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados. 
12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, 
qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas 
ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações 
fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS 

 
13.1 – O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório 
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á 
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo 
justificativa escrita fundamentada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou especificações 
dos produtos se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 
14.3 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da 
Lei acima referida. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Sao Felix do Araguaia 
- MT, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
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                                  SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 28 de JUNHO de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELO 
CONTRATADA: 
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