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CONTRATO N° 09/2019 

CARTA CONVITE 04/2019 

Pelo presente instrumento, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUl/SP, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Antônio Benedito de Almeida, 22, Vila Ana 

Maria, Sarapui/SP, CNPJ n.° 67.359.950/0001-88, neste ato representada pelo seu Presidente 

Laércio Lance Rodrigues, a seguir denominado CONTRATANTE, e de outro lado Proeste 

Dracena Comercio de Veículos e Peças Ltda, CNPJ n° 11.476.465/0001-30, I.E n° 

292.112.034.111, situada Avenida Washington Luiz, 641, Jardim Metropóle, cidade de 

Dracena/SP, neste ato representada por Germinal Pegoli Júnior, portador do RG: 23.961.200-0 e 

do CPF n° 089.648.808-03, a seguir denominada CONTRATADA, fica justo e acertado o 

presente Contrato, o qual firmado com amparo na Lei de Licitações e Contratos em vigor (Lei 

Federal 8.666/93), no Processo de Licitação - Convite 04/2019, na proposta comercial datada de 

13 de novembro de 2019, nas demais normas e legislações vigentes e pertinentes à matéria, bem 

como nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente contrato tem por objeto a aquisição, pela CONTRATANTE, de 01 (um) veiculo 

0 Km (zero quilômetro), modelo da carroceria  sea,  conforme especificações contidas no anexo 

VI da Carta Convite 04/2019, e os termos da proposta comercial apresentada pela 
CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO VEÍCULO 

2.1. A CONTRATADA fica obrigada a proceder A. entrega do veiculo no prazo máximo de 20 

(vinte) dias a contar da data de assinatura deste CONTRATO. 

2.2. 0 veiculo deverá ser entregue pela CONTRATADA na sede da Câmara Municipal de 

Sarapui/SP, situada na Rua Antônio Benedito Almeida, 22, Vila Ana Maria, Sarapui/SP 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. 0 valor do presente Contrato é de R$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais).  Já estão 

incluídos no  prep  todos os encargos e custos necessários ao fornecimento/entrega do bem 

descrito na Cláusula Primeira, tais como: frete/entrega do bem no local indicado pela  Camara  

Municipal de Sarapui/SP, deslocamento até o local de entrega, mão de obra, seguros, despesas 
administrativas, incidências fiscais e tributárias (impostos, taxas, tributos), encargos sociais, 

incidências trabalhistas, lucro e quaisquer outros encargos e despesas que, direta ou 

indiretamente, incidam ou venham a incidir no custo final do objeto da presente licitação. 

3.2. 0 valor do objeto deste Contrato será pago em até 05 (cinco) dias, contados a partir do 

recebimento definitivo do veiculo. 0 veiculo somente será considerado definitivamente 
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entregue após a verificação da conformidade com as características mínimas e exigências 
constantes na Carta Convite 04/2019 e os termos da proposta comercial apresentada pela 
CONTRATADA. 

3.3. Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da CONTRATANTE esta 
fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo Governo Federal para a espécie, 
observada a legislação aplicável. 

3.4. AS despesas com o objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 

Código da Unidade: 01.01.00 
Função: Legislativo 
Código de Função: 01 
Código da Subfunção: Ação Legislativo 031 
Programa: Manutenção do Poder Legislativo 0001 
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria da  Camara  2002 
Categoria econômica: Equipamentos e Material Permanente: 4.4.90.52 

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA 

4.1. 0 prazo de garantia do veiculo é de 03 (três) anos contados da data de emissão do Atestado 
de Recebimento, sem limite de quilometragem, prevalecendo, quando maior que este prazo, a 
garantia com assistência técnica dada pelo fabricante. 

4.2. 0 recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela 
solidez, segurança e funcionamento do veiculo fornecido. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. Este Contrato tem vigência a partir da data de assinatura até o término da garantia do objeto 
contratado, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações e Contratos em vigor (Lei 
Federal 8.666/93), em especial na forma do artigo 57 do referido diploma legal. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

6.1. Na execução do objeto do presente contrato obriga-se a CONTRATADA a: 

6.1.1. Cumprir os termos do presente Contrato e da Carta Convite 04/2019 e seus anexos, 
na estrita observância da legislação pertinente em vigor; 

6.1.2. Executar o presente Contrato com a devida diligência, eficiência e zelo, procedendo 
com o fornecimento/entrega do veiculo no local e prazo estabelecido neste Contrato, e de 
acordo com as especificações e demais normas pertinentes; 
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6.1.3. Assegurar a CONTRATANTE o prazo de garantia do veiculo, conforme 
disciplinado na Cláusula Quarta do presente Contrato; 

6.1.4. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste 
instrumento contratual, seja por ato seu, ou de seus empregados ou prepostos, bem como 
pela reparação pelos eventuais prejuízos decorrentes da qualidade do bem contratado, 
correndo a suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos; 

6.1.5. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, 
comerciais, de transportes (despesas operacionais com frete, carga e descarga), seguro 
acidentes, e quaisquer outros resultantes da execução do presente Contrato. A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 

6.1.6. Não caucionar nem utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; g) não 
ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente Contrato a terceiros; 

6.1.7. Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste 
Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, 
ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Não o 
cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça 

6.1.8. Manter, durante o prazo de vigência do presente Contrato, a compatibilidade com 
as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação - Convite 04/2019; 

6.1.9. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo 
estipulado no pedido, documentação referente as condições exigidas neste instrumento 
contratual; 

6.1.10. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes as penalidades de multa 
previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento 
administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais. 

CLAUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DA 

CONTRATANTE 

7.1. Caberá a CONTRATANTE, com amparo na Lei de Licitações e Contratos em vigor (Lei 
Federal 8.666/93), as obrigações e prerrogativas de: 
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7.1.1. Assegurar â. CONTRATADA o recebimento do crédito decorrente do 
adimplemento de suas obrigações; 

7.1.2. Modificar o presente Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

7.1.3. Rescindir o presente Contrato, unilateralmente, nos casos de não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações e prazo, como também por razões de interesse 
público e ocorrência de caso fortuito ou de força maior impeditiva da execução do 
Contrato; 

7.1.4. Acompanhar, fiscalizar e auditar a execução do presente Contrato, verificando sua 
conformidade com as normas e condições especificadas, podendo, ainda, sustar 
pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências 
formuladas em relação ao objeto do presente Contrato; 

7.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

7.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução do presente Contrato, fixando prazo de 30 (trinta) dias para a sua 
correção; 

7.1.7. A CONTRATADA reconhece que a CONTRATANTE compareceu neste negócio 
como agente de interesse público, motivo porque admite que quaisquer dúvidas na 
interpretação deste Contrato sejam dirimidas em favor da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, na forma dos artigos 
86 e 87 da Lei de Licitações e Contratos em vigor (Lei Federal 8.666/93): 

8.1.1. Advertência formal quando ocorrer o descumprimento de cláusulas contratuais que 
não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 

8.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso da 
obrigação não cumprida, recolhida no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação; 

8.1.3. Multa por inexecução parcial da obrigação fixada em 10% (dez por cento) sobre 
valor total do Contrato, recolhida no prazo de 10 (dez) dias !Reis da comunicação; 

8.1.4. Multa por inexecução total da obrigação fixada em 30% (trinta por cento) sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo de 10 (dez) dias ateis da comunicação; 
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8.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

8.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

8.2. As multas aplicadas após regular processo administrativo poderão ser descontadas do 
pagamento a ser feito à CONTRATADA. 

8.3. A aplicação das multas independe da aplicação das demais sanções. 

8.4. As multas não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o presente 
Contrato e aplique as outras sanções previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei de Licitações e 
Contratos em vigor (Lei Federal 8.666/93). 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, atendido o disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei de Licitações e Contratos em vigor (Lei Federal 8.666/93), garantindo-se a ampla 
defesa e considerando-se especialmente as seguintes hipóteses: 

9.1.1. 0 não cumprimento de clausulas do presente Contrato, especificações ou prazos; 

9.1.2. 0 cumprimento irregular de cláusulas do presente Contrato, especificações e 

prazos; 

9.1.3. 0 atraso injustificado na execução do presente Contrato pela CONTRATADA; 

9.1.4. A paralisação da execução do presente Contrato pela CONTRATADA, sem justa 
causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 

9.1.5. A decretação da falência; 

9.1.6. A dissolução da sociedade; 

9.1.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do presente Contrato; 

9.1.8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente 
Contrato; 
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9.1.9. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do presente Contrato. 

9.2. Não obstante as situações descritas nas alíneas supracitadas, a CONTRATANTE poderá 
rescindir unilateralmente o presente Contrato, independentemente da interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização, 
tendo direito, porém, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. Para todas as questões decorrentes deste Contrato selá competente o foro da Comarca de 
Itapetininga/SP, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular 
em três (03) vias de igual teor, para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, que 
assinam também para o mesmo fim. 

Sarapui, 19 de Novembro de 2019.  
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ 

CONTRATADA: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 

CONTRATO N° 09/2019. 

OBJETO: 01 (um) veiculo 0 Km (zero quilômetro), modelo da carroceria  sea,  com as 
seguintes características mínimas: Aquisição de 01 (um) veiculo tipo  sedan,  zero quilometro, 
ano de fabricação/modelo no mínimo 2019/2020, Veiculo na Cor Preta; Combustível 
gasolina/etanol, Tanque de combustivel com capacidade  minima  de 40 Litros, Transporte para 
05 (cinco) passageiros, Porta malas com capacidade de no mínimo 465 litros,  Airbag  duplo no 
mínimo, Ar condicionado quente e frio, Freios ABS, Direção elétrica, Alarme; Central 
Multimidia, com conexão USB e bluetooth; Vidros e travas elétricas nas portas, Motor com no 
mínimo 109  CV;  Câmbio Manual de no mínimo 05 marchas; Demais equipamentos exigidos 
pelo Código Nacional de Trânsito e Garantia total  minima  de 03 (três) anos. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 

atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 

interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

SARAPUi, 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 

erci • arice Rodrigues 
President  da  Camara Municipal 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
CONTRATADA: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 
LTDA 
CONTRATO N° 09/2019. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), 
MODELO DA CARROCERIA SEDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO VI DA CARTA CONVITE 04/2019. 

Nome I edlik.,--.  - ('') /L1Jlkik,  ks) 
Cargo ()i-waliy,tiL 
RG 0-88c2,1"1°)5-Y 
Endereço (LkA5._ ())41,*4se 	suraLsit,  ck ALQ.kco, Z  

' Telefone (4 i ) (3D-vkC, 1 	t; 	Sc,J  M 
E-mail  1)..K.iicsCO",-\m"  C....b0.1"\Z-TA1:5--.  Sp  • ro\kn 	‘0" 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome Oc\po\ or, co, 	-klskozs- 	,sr,,(01 (Í\ 
Cargo .1(-•-•(\i"bd  cr\  
RG _131 /51-1- C109c1c\  
Endereço  Vos*Pryd- 6 t))3D,,,(Li-b 34 MeNuk  ao  kJ-AA 4rf`eP 116; 4  
Telefone  (1 ç \ 13 n- (0-14-1 ?Id 	s r,...L -  is e 
E-mail 1\1:9 	L„i& i.,__ 

Sara*, 19 de novembro de 2019. 

Presidente da Câmara Municipal de Sarapui 
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