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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2022 

ADESÃO Nº 014/2022 

CONTRATO Nº 136/2022 

VIGÊNCIA: 9 meses. 

 

     O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida 
Araguaia n.º 238 Centro, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
03.618.866/0001-08, neste ato representado, na forma de sua Lei 
Orgânica, pela Prefeita Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, 
brasileira, portadora do CPF/MF no. 036.341.083-28 e Cédula de 
Identidade RG 43.203.343-3 SSP/SP, residente e domiciliado nesta 
cidade, doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa: ASCIA 
COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA, CNPJ: 35.335.350/0001-93  

Endereço: Rua Colonizador Enio Pipino nº 4044, Bairro: Setor 
Industrial Norte, CEP: 78.440-428. SINOP-MT , Tel.: (66) 3417-
3400/(66)3417-4700,  representada neste ato por seu Sócio Diretor 
IRINEU MARTINS, brasileiro, portador do RG n.º 213.208-7 SSP/IDA-MT   
e do CPF n.º 316.163.058-00, doravante denominada de CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital e Processo nº 
062/2022, Adesão nº 010/2022, mediante as Cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas. 
 

 

1 – SUPORTE LEGAL 

1.1. Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 8.666 de 21 de 
junho de 1.663, Lei 7.420 de 21 de julho de 2002, Decreto Federal 7.023 de 20 de setembro de 

2013 suas alterações e das convenções estabelecidas neste instrumento. 

2 – OBJETO 

“CARONA” À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2022, RESULTANTE DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 041/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-

MT DE ALTA FLORESTA – MT, CNPJ 15.023.906/0001-07, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS NOVOS EM 
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA-MT DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
 

. 

item Código Descrição do item Unidade Marca Quantidade Valor Total 
 
 

 
01 4191852 

 

VEÍCULO CAMINHONETE CABINE 

DUPLA 4X4, DIESEL S10: VEÍCULO 

NOVO, FABRICAÇÃO E MODELO 

COMPATÍVEL AO ANO DA 

REQUISIÇÃO (EX: 2022/2023); 

MOTOR COM NO MÍNIMO 190 CV. 

 

Unidade 

MITSUBI

SHI L200 

TRITON 

 

03 

 

R$ 

259.000,00 

 

R$ 

777.000,00 
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3 – PRAZO, EXECUÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 

3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto do Termo de Referência deverá ser de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.  

3.2. No prazo de entrega estão compreendidos: 

3.2.1. A entrega do veículo devidamente emplacado; 
3.2.2. A entrega dos documentos (CRLV e CRV) em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 
3.3. O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante apresentação por escrito, por parte 

da Contratada, justificativa devidamente fundamentada, caso ocorram uma das situações 

previstas pelo art. 47, § 1º, incisos I e VI, da Lei nº 8.666/63. 
3.3. O veículo deverá ser entregue em dias úteis, durante o horário de expediente, 

especificamente das 07:00h às 13:00h, na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA-MT de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT situado na cidade de:   SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA-MT, localizado na Avenida Araguaia nº 238, Centro. Paço Municipal da 
Prefeitura.  Mediante prévio agendamento, através do telefone da Secretaria solicitante. (66) 

3522-1606 

3.4. No ato da entrega, o veículo: 
3.4.1. Deverá estar devidamente equipado com os itens e acessórios exigidos pela vigente lei 

de trânsito; 
3.4.2. Deverá ser entregue revisado e limpo, de acordo com as normas do fabricante; 

3.4.3. Deverá atender aos limites máximos de ruído fixados nas Resoluções CONAMA nº 1, de 

8/02/1363, e nº 272, de 10/06/2000, e legislação correlata; 
3.4.3. Deverá atender os limites máximos de emissão de poluentes provenientes do 

escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle Poluição do Ar por Veículos 
Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/04/1386, e n° 312, de 

26/7/2002, e legislação correlata; 
3.6. A empresa CONTRATADA deverá substituir o veículo, caso, no período de 60 (noventa) 

dias, contados a partir do recebimento definitivo, apresente defeitos sistemáticos de fabricação, 

devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em 
concessionárias do fabricante, máximo de 30 (trinta) dias corridos. Este prazo será contado a 

partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do período 
supracitado. 

3.7.  A contratada se obriga, dentro do prazo de 9 (nove) meses a prestar garantia contra 

defeito e vícios de fabricação, sem qualquer ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, contados a 

partir do seu recebimento definitivo. 
3.8. No caso de defeito (s) em peças(s) e se, consequentemente houver a sua substituição, 

a garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s). 
3.6. A contratada deverá dispor de assistência técnica autorizada/credenciada no território do 

Estado de Mato Grosso. 

3.7. A contratada declarada vencedora deverá, quando da apresentação da proposta, indicar 
o(s) nome(s) da(s) empresa(s) credenciada/autorizada pelo fabricante do veículo, com sede no 

Estado de Mato Grosso, para prestação dos serviços em garantia. 
3.8. Os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão atender às exigências de todas as 

normas vigentes, de acordo com a legislação em vigor. 
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3.9. O veículo deve conter 01 (um) manuais/catálogos/folders/prospectos do fabricante, que 

contenham as especificações técnicas detalhadas do veículo, de modo a permitir que possam ser 

verificadas todas as características técnicas obrigatórias especificadas. 
3.10. Fornecer o veículo novo, zero quilômetro, sendo o que o primeiro registro e primeiro 

emplacamento/licenciamento deverão ser efetuados em  nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de São Félix do Araguaia-MT  com duas chaves, com tapetes 

dianteiros, e com os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia. 
 

4 – DO VALOR E PAGAMENTO 

4.1. O preço global para aquisição dos produtos, ora adquiridos, será de R$ 777.000,00 
(setecentos e setenta e sete mil reais). 
4.2. Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal, 
subsequente a entrega dos itens licitados. 

4.3. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de 
acordo com o especificado na Ordem de Entrega. 

4.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

4.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
4.6. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação 

de “factoring”; 

4.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças e/ou serão 
de responsabilidade do Contratado. 

4.8. A seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, relativos ao preço 
contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com a Contratante, decorrente de 

imposição de multa por violação de cláusulas do contrato. 

 

5-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

Órgão: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de São Félix do 

Araguaia 

Unidade: 02 04 – Departamento ADM. de Obras e Serviços Urbanos. 

Projeto Atividade: 0000 – AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS 

Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos permanente  

Ficha: 158 

 

Órgão: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de São Félix do 

Araguaia 

Unidade: 02 04 – Departamento ADM. de Obras e Serviços Urbanos. 
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Projeto Atividade: 0000 – AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS 

Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos permanente  

Ficha: 159 

 

6 – PRAZOS 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 09 (NOVE) MESES 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto do presente Termo de Referência.  

7.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71º, da Lei Federal nº 8.666/63 e 
alterações.  

7.3. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, 
conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/1363. 

7.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, 
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes 

de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo 

expirado o prazo;  
7.4. Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados. 

7.6. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato 
ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título; 

7.7. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta 
Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

7.8. Designar profissional responsável pela entrega do objeto; 

7.6. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados por seus 
empregados ou representantes, à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou 
desrespeito às normas de segurança, quando da execução do objeto licitado; 

7.7. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as relativas ao seu 

transporte. 
7.8. Substituir os produtos fornecidos em desacordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência, cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira 
responsabilidade todas as despesas de devolução e entrega.  

7.9. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 
produtos contratados. 

7.10. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como a não empregar menores de 13 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 10 anos. 

7.10. Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, conforme inciso XIII, art. 44, da Lei nº 8.666/1363. 

7.12. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou 
do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço. 
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7.13. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 23 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 
7.17. Cumprir as orientações do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 

7.18. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência. 
 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 

CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega 

do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.  
8.2. Emitir Autorizações de Fornecimento, contendo especificações, quantidades, a data e o 

nome do servidor responsável; 

8.3. Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Administração para conferir a 
entrega dos objetos; não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a 

CONTRATADA.  
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.4. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas 

as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas. 
8.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 

8.7. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA.  

8.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
8.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência. 

8.8. Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações constantes do presente Termo de Referência.  
8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos previsto no Artigo 

64 da Lei 8.666/63.  

10 - DAS PENALIDADES 

10.1. Conforme Lei 8.666/63 e Instrução Normativa 02/2018 elaborada pelo Controle Interno do 
Município de São Félix do Araguaia, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo 

prazo de até 4 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das 

demais penalidades legais, aquele que:  
10.1.1. Cometer fraude fiscal; 

10.1.2. Apresentar documento falso; 
10.1.3. Fizer declaração falsa; 

10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
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10.1.4. Não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 

10.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7. Não mantiver a proposta; 
10.1.8. Causar o atraso na execução do objeto; 

10.1.6. Falhar na execução do Contrato 
10.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

10.2. O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,4% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 7% 

(dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/63; 
10.2.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT de São Félix do Araguaia - MT, e 

poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 
10.3.b. 

10.3. Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos produtos/serviços, a 

Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no 
artigo 87 da Lei n. 8.666/63: 

a) Advertência por escrito; 
b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas 

multa de 0,4% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de serviços, e até o limite de 7% 
(dez por cento) sobre o valor do contrato caso de rescisão por culpa do fornecedor; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT  por prazo não superior a 02 (dois) 
anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite 

máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos conforme prevê o inciso III do 
artigo 87 da Lei Federal 8.666/63 atualizada pela Lei nº 8.883/63; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/63, 

c/c artigo 7º da Lei n. 7.420/2002; 
10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 04 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 
o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, 

se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela 

Procuradoria Municipal; 
10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de 

Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela 
Procuradoria Municipal; 

10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 04 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informando para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo; 
10.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas 

previstas no item 10.3, c, d, deste Contrato, inclusive a reabilitação perante a Administração 

Pública. 
 

11- DOS ILÍCITOS PENAIS 

10.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/63 serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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12 – RESCISÃO 

12.1. A rescisão do presente contrato pode ser de acordo com o estabelecido nos artigos 78 e 
76 da Lei Federal nº. 8.666/63. 

12.1.1 – constituem motivos para rescisão sem indenização: 
12.1.1.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;  

12.1.1.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;  

12.1.1.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;  
12.1.1.3 – a decretação de falência ou insolvência civil;  

12.1.1.4 – a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios; 
12.1.1.6 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente 

justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo licitatório a que se 
refere o Contrato;  

12.1.1.7 – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva 

da execução do contrato; 
12.1.1.8 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da 
lei 8666/63. 

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DE CONTRATO 

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1363, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados. 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1363. 

13.3.  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

 

14 – DA PUBLICAÇÃO 

17-1. O presente TERMO DE CONTRATO será publicado por extrato, no Jornal Oficial Eletrônico 
dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 

8666/1363, corrente as despesas às expensas da CONTRATANTE. 

 

15 - DO FORO 

18.1. Aplica-se ao contrato e dos casos omissos as disposições estabelecidas na lei 8666/1363 e 

suas alterações. 

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia - MT como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem 

ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA-MT DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.618.866/0001-08 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
 

 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na 

forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/63. 
 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 20 de SETEMBRO  de 2022 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

JANAILZA TAVEIRA  
Prefeita Municipal  

Contratante 

 
 

 
 

 
 

 

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA  

EMPRESA CONTRATADA  
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