
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA EMAIL: pregaosfa@outlook.com  Página 1 

CONTRATO Nº 117/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022. 

ADESÃO Nº 013/2022. 
VIGENCIA: 12 meses 

 

Pelo presente instrumento particular,O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida 

Araguaia nº 248 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.918.869/0001-08, neste ato legalmente 

representado pelo sua Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, 

residente nesta cidade, portadora do CPF n. º 049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353-

4 SSP/SP, doravante denominado  “CONTRATANTE”,  e  do  outro  lado  a empresa  CELSINHO 

VEICULOS EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º 10.707.442/0001-26  e  estabelecida    a AVENIDA 

BERNARDO SAYÃO ,    n.º 1.332, bairro : VILA LUCIMAR cidade de INHUMAS-GO, CEP: 75.400-

000, neste ato representada  pelo S.r. CELSO FRANCISCO BORGES NETO   portador  do  RG  n.º   

3578640 DGPC-GO  e  CPF   n.º 809.433.301-49 doravante denominada “CONTRATADA”, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes 

das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o 

resultado do ADESÃO nº 013/2022, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

ADESÃO “CARONA” À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, RESULTANTE DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT 
CNPJ 03.162.872/0001-44, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
 

Item 
 

Descrição do Item 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
Classificação 

QTD 
 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

 
1 

 
CAMINHONETE -VEICULO CABINE DUPLA, ZERO KM/2023, 
TRACAO 4X4, 
CAMINHONETE -VEICULO CABINE DUPLA, ZERO KM/2023, 
TRACAO 4X4, COMBUSTIVEL A DIESEL, AR CONDICIONADO 
ORIGINAL DE FABRICA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, 
MOTOR 23L, 16VÁLVULAS. BI-TURBO DIESEL C/ 
INTERCOOLER E INJEÇÃO DIRETA, COM CILINDRADA 2.298 
CM3, POTÊNCIA MÁXIMA 190CV@3.75ORPM, TORQUE 
MÁXIMO 45,9KGFM@1.500-2.50ORPM. TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA DE 7 MARCHAS COM MODO SEQUENCIAL, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA BRAÇO 
DUPLO COM ESTABIL IZADORA (DOUBLE VVISHBONE), 
SUSPENSÃO TRASEIRA MULTILINK COM MOIAS 
HELICOIDAIS E EIXO RÍGIDO COM BARRA ESTABILIZADORA, 
FREIOS DISCOS VENTILADOS DIANTEIROS E TRASEIROS 
COM SISTEMA ABS DE 4 CANAIS E 4 SENSORES COM 

 
UN 

 
1 
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CONTROLE ELETRÔNICO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 
(EBD), CAPACIDADE DE CARGA 1.029KG. COM GARANTIA NO 
MINIMO 3 ANOS. 
Marca: NISSAN FRONTIER ATTACK 2022/2023 

 CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP Vencedor  269.900,00 269.900,00 
 
 

 
Total Geral 

 
 

 
 

 
 

 
269.900,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade ADESÃO Nº 013/2022, nos termos 

da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e suas 

alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito 

privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato por força do presente procedimento terá vigência partir da data da sua assinatura,         

4.2. Os itens solicitados deverão ser conferidos na presença do fiscal de contrato. 

4.3. Os itens deverão ser entregues conforme solicitação da Secretaria Municipal solicitante. 

4.4. Ficará a cargo da contratada todas as despesas com a entrega do objeto no local indicado pela 

Administração, incluindo o transporte que porventura forem necessários, de acordo com as 

especificações contidas no Termo de Referência 

4.5. A vigência do contrato administrativo dela derivados são autônomas e independentes entre si. O 

contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do  Registro de Preços rege-

se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as 

situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTAMENTO: 

5.1. Os pagamento dos serviços continuados será efetuado mensalmente até o 10º (décimo)  dia  do   

mês   subsequente,   mediante   apresentação   do   Relatório   dos   serviços  executados, bem 

como a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa. 

5.2. Os pagamentos serão efetuados em parcela única, sendo que a parcela estará vinculada a entrega 

do objeto constante no Termo de Referência, observado a Programação financeira de protocolos e 

pagamentos do Município de  SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT,  e  dá  outras  providências, 
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disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (São Félix 

do Araguaia/MT | ADM 2021-2024 (saofelixdoaraguaia.mt.gov.br)), e após o recebimento 

das Notas Fiscais já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer 

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito a qualquer compensação. 

5.4. Apresentada a Nota Fiscal em conjunto com o relatório dos serviços prestados, caberá ao fiscal do 

contrato atestar a regular entrega dos serviços, encaminhando documento para as providencias 

relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização. 

5.5. A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a 

Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e FGTS, 

Trabalhista, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

5.6. As Notas Fiscais para pagamento deverão conter obrigatoriamente a assinatura dos fiscais 

responsáveis de cada Secretaria, antes de serem encaminhados para o departamento de finanças. 

5.7. As empresas deverão encaminhar as Notas Fiscais ao Setor Administrativo de cada Secretaria, 

para que os fiscais efetuem a conferência juntamente com a Autorização de Fornecimento. 

5.8. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

5.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

5.10. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

5.11. O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo  da 

documentação apresentada no procedimento licitatório, devendo constar ainda o número do pregão 

que lhe deu origem. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do orçamento da 

entidade, sendo na seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 02– PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA 
Unidade: 0207 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 
Fonte: 569 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA(FNDE) 
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Dotação: 518. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 

a) Entregar os objetos licitados, conforme solicitação do setor competente, que ocorrerá com 

acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização  da execução do contrato, em 

horário e local definido pela secretaria solicitante. 

b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por 

todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver  dado causa; 

c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto 

deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, 

inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os 

respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 

d) 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 n.º 8.666/93. 

e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 

demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por 

erro relativo à execução do objeto deste contrato; 

f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de 

custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE; 

g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,  prepostos e/ou contratados, bem 

como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 

atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 

h) Realizar mensalmente relatórios de atividades executadas; 

 

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução do fornecimento; 

b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
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CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do presente instrumento, 

inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; 

e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 

recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 

f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 

respeitando os direitos da CONTRATADA; 

g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 

8.1. A recusa injustificada em entregar o item licitado da empresa com proposta classificada na 

licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas no art. 

87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

8.2. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá  nas penalidades 

administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.  

8.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o limite 

de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 

8.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por cento), 

incidente sobre o valor da parte inadimplida. 

 A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas: 

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por  

02 anos. 

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 

02 anos. 

f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 
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g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 

anos. 

j) Declaração de Inidoneidade. 

8.5. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT - MT, devidamente fundamentado. 

8.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação 

extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das 

cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão 

administrativa nos termos do art. 77 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo servidor nomeado para esta finalidade. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA. 

10.3. A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 

CASOS OMISSOS 

11.1 Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus 

casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 

transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de ADESÃO Nº 013/2022 bem como 

os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame 

licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas 

condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos 

aos serviços fornecidos e aceitos. 

13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima 

referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT – MT, com 

recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 26 de AGOSTO 2022. 

 

 

 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

Contratante  

 

 

 

 

 

 

 

CELSINHO VEICULOS EIRELI 

EMPRESA CONTRATADA 
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