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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO Nº 051/2014 

Pregão Presencial 005/2014 – Processo Licitatório nº 009/2014 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Pú-

blico, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Se-

nhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

B – CONTRATADA: A empresa MARINA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ. Nº. 

94.089.398/0003-90, sediada na BR. 386, Km 32, bairro Santo Inácio, na cidade de Frederico Westpha-

len – RS, neste ato representada por Paulo Ricardo Acker, RG nº 3008634713, CPF nº 278.378.310-04, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 558, bairro Itapagé, na cidade de 

Frederico Westphalen, RS.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002, na 

Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, 

no Decreto Municipal nº. 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº. 034/2008, de 07 de abril 

de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº. 005/2014 – Processo Licitatório 

nº. 009/2014, autorizado pela resolução CIB/RS 378/12 e portaria SES/RS 337/13, da Secretaria 

Estadual de Saúde - RS. 

 

III - OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de 01 (um) veículo automotor, zero km, ano 

de fabricação e modelo 2014, FIAT/PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 16 V FLEX 2014, quatro 

portas, capacidade para transporte de 5 (cinco) pessoas incluindo o motorista, motor flex combustível 

gasolina/álcool, com potência de 130 CV á gasolina e 132 CV á álcool, direção hidráulica, freios a disco 

na dianteira e a tambor na traseira, com freios ABS, rodas em liga leve e pneus aro 15; air bag duplo 

(motorista e passageiro); caixa de cambio automática com cinco marchas à frente e uma a ré, faróis de 

neblina e faróis de milha, equipado com ar condicionado, pintura lisa na cor preta, volante com regula-

gem de altura, vidros elétricos nas quatro portas, sistema de alarme com erguimento de vidros, travas 

elétricas; banco em couro, desembaçador e limpador de vidro traseiro, barras longitudinais no teto; ter-

seira luz de freio (brake light); cintos de segurança dianteiros retráteis com regulagem de altura e traseira 

retráteis; vidros verdes; computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, auto-

nomia, velocidade média e tempo de percurso), embreagem hidráulica, aerofólio traseiro, sensor de esta-

cionamento traseiro; porta malas com iluminação e capacidade para 460 litros; tanque de combustível 

com capacidade para 51 litros; comando interno de abertura do porta malas e tanque de abastecimento; 

indicador gradual da temperatura do motor; tapete e protetor de motor; rádio AM/FM  com MP 3/WMA 

com entrada USB; retrovisores esquerdo e direito com regulagem elétrica e luzes indicadoras de direção 

integradas; bússola e inclinômetros longitudinais e transversal, chave canivete com telecomando para 

abertura e fechamento das portas; indicador de temperatura externa; molduras nas caixa de roda; velo-

címetro com hodômetro digital (total e parcial), tapetes protetor de motor e demais itens exigidos pelo 

Código Nacional de Trânsito. 

Nota 01: A contratada deverá entregar o veículo no pátio da Prefeitura Municipal, com garantia do veículo 

de 1 (um) ano sem limite de quilometragem, motor e cambio 3 (três)  anos conforme normas contidas no 

manual de uso e manutenção; assistência técnica em todas as concessionárias FIAT do Brasil. 
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IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura ou en-

quanto perdurar o prazo da garantia, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos ter-

mos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

O objeto deverá ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias após a autorização de fornecimento 

expedida por parte da administração municipal, no seguinte endereço: Rua do Comércio, 1.424, Centro, 

CEP 98.410-000, Taquaruçu do Sul - RS, devendo o objeto licitado ser entregue conforme especifica-

ções mínimas descritas na proposta, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 

outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento do exercício vigente de 2014 serão as seguintes: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto de Atividade: 2.026 – Manutenção de Unidades de Saúde ASPS. 

Elemento de Despesa: 378 4.4.90.52.00.00.00.00. 0040 – Equipamento e Material permanente. 

Projeto de Atividade: 2.027 – Manutenção de Unidades de Saúde Convênios. 

Elemento de Despesa: 847 4.4.90.52.00.00.00.00. 4292 – Equipamento e Material permanente. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

I - A CONTRATADA, para a execução do Objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor to-

tal de R$64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais). 

II - Os pagamentos serão efetuados à vista, mediante a entrega do objeto licitado e apresentação de 

nota fiscal eletrônica. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:  

I - O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste, dentro do prazo de vigência. 

II – No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste do valor do 

contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado; 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira deste con-

trato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega do objeto 

deste contrato; 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos; 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alteração 

contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 
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CLÀUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA: 
A empresa vencedora deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a partir da 

entrega, contra defeitos de fabricação do veículo e equipamentos, por ela entregue. 

 

CLÀUSULA OITAVA - DA RECISÃO: 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, de 21 

de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos le-

gais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, salvo 

justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : DA FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do Secre-

tário Municipal de Saúde, Sr. Jair Antonio Zancan, CPF nº 000.809.720-80, como gestor do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e que 

não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em três 

vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 03 de abril de 2014. 

 

 

 

    VANDERLEI ZANATTA,                                                MARINA VEÍCULOS LTDA. 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE.                             Paulo Ricardo Acker - CONTRATADA. 

 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª______________________________ 2ª_________________________________    


