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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO Nº 121/2015 

Pregão Presencial 017/2015 – Processo Licitatório nº 031/2015 

 

 

I – PARTES: 

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

to Público, 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 Senhor 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 

Westphalen – 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, bair-

ro Itapagé, na cidade de Frederico Westphalen, RS.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alte-

rações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Licitação por Pregão Presencial nº 

017/2015 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 14 de 

dezembro de 2015, que integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a se-

guir. 

III – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de um veículo, zero km, tipo van, para trans-

porte de pacientes do Posto de Pronto Atendimento do Município de Taquaruçu do Sul-RS, 

para atender a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde através da Se-

cretaria Estadual de Saúde, autorizado pelo Memorando 993-Consulta Popular 2011/2012, 

com as seguintes características: 

01 (um) veículo automotor, FIAT NOVO DUCATO TA MULTIJET ECONOMY 2.3 DIESEL, 

zero Km, tipo van, teto alto para o transporte de passageiros, ano de 2015, modelo 2016, pintura 

na cor branca, capacidade para 10 (dez) passageiros mais o motorista, motor combustível óleo 

diesel, com potência de 127 CVS, motor turbinado intercooler com injeção eletrônica, direção 

hidráulica, conta-giros, freios a disco nas quatro rodas e freios ABS, rodas e pneus aro 16, air-bag 

duplo, tanque de combustível com capacidade de 80 litros, tacográfo e relógio digital, caixa de 

cambio com cinco marchas a frente e uma a ré, faróis de neblina, ar condicionado com duto cen-

tral, frigobar automotivo 35 (trinta e cinco) litros com console para cuia e térmica, banco do moto-

rista em couro com regulagem de altura, bancos dos passageiros com assentos individuais, recli-

náveis e revestidos em couro, com cinto de segurança abdominal de dois pontos para passageiros, 

sendo que a última fileira de bancos será elevada com bagageiro embaixo, capa em tecido para 

poltrona do motorista, kit elétrico (vidros, travas e retrovisores  externos), porta pacotes junto ao 

teto, revestimento das laterais e caixas de roda em courvin, isolação termoacústica do teto e late-

rais em isopor, assoalho revestido em courvin automotivo, iluminação interna cortina em tecido 

para vidros das janelas laterais e vidros traseiros, tapete de borracha, protetor de motor, rádio 

AM/FM,  
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com entrada USB, DVD com tela LED 17, instalação de antena e alto falantes na cabine e compar-

timento de passageiros, martelo com capa para saída de emergência, faixas refletivas laterais e 

traseiras e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito Brasilei-

ro, homologado pelo DENATRAN. 

 

Nota 01: A empresa contratada deverá entregar o veículo no pátio da Prefeitura Municipal e fornecer 

garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a partir da entrega sem limite de quilometragem, 

contra defeitos de fabricação do veículo, devendo os custos estar inclusos no preço final cotado. 

 

IV – CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

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

enquanto perdurar o prazo da garantia, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

nos termos 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 

especificações 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 2015, serão as seguintes: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

Elemento de Despesa: 372 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: 474 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 va-

lor total de R$154.800,00 (Cento e cinqüenta e quatro mil e oitocentos reais). 

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

ção 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 des-

te contrato. 
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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 alte-

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

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

mento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÀUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 
A empresa vencedora deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a partir da 

entrega sem limite de quilometragem, 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 artigo 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. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

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

legais, 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 : DA FISCALIZAÇÃO 

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

Senhor: Jair Antonio Zancan, CPF nº 000.809.720-80, Matrícula 419, como gestor do contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 Fre-

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

apresente. 
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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, 22 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

    VANDERLEI ZANATTA,                                                     MARINA VEÍCULOS LTDA. 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE.                            Paulo Ricardo Acker - CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª______________________________     2ª_________________________________    

Nome:                                                         Nome: 

CPF.nº                                                         CPF. nº.              


