
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 56/2017. 

 

 

Pelo Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos do que dispõe 

os artigos 55, 66 e 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, as 

partes a seguir qualificadas, de um lado MUNICÍPIO DE CARAÁ, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, cadastrado no CNPJ/MF sob n.º 01.614.158/0001-14, com sede na rua 

Arno Von Saltiel, 478, Centro, em nome de seu Prefeito Municipal, NEI PEREIRA DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, identidade n.º 3000889281 e CPF n.º 193.425.190-91, residente 

e domiciliado em Pedra Branca, no Município de Caraá/RS, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E 

LOCAÇÕES – EIRELI -EPP, CNPJ: 22.645.916/0001-31 com sede na Rua Nesralia 

Rubez, nº 503, sala 3 Cruzeiro -SP CEP: 12.701-000 de ora em diante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente Contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

1.1 O objeto do presente contrato consiste na aquisição de 01 (um) Veículo para a secretaria de 

saúde com as características mínimas a seguir: 

 

 Um Veículo automotor, ZERO km, MARCA CHEVROLET. SPIM LTZ 1.8 FLEX 

OKM – 07 LUGARES. tipo passeio, com capacidade para no mínimo 6 passageiros, mais o 

motorista (7 lugares); modelo/ano de fabricação mínimo 2017/2017; motor bicombustível, 

potência minima igual ou superior a 105cv; motor mínimo 1.8; direção hidráulica de fábrica; 

Airbags frontais, câmbio manual com cinco marchas sincronizada à frente e uma a ré; tanque 

de combustível com capacidade não inferior a 50 litros; ar condicionado original de fábrica 

quente e frio; vidros elétricos nas portas dianteiras; retrovisores elétricos; faróis de neblina; 

Radio com entrada USB, antena, e dois auto falantes; rodas de aço, pneus compatíveis ao 

carro; freios ABS nas 4 rodas; bancos individuais inclináveis; cintos de segurança; 

temporizador limpador de para-brisa dianteiro; alarme; travas elétricas nas quatro portas; cor 

branca sólida; protetor de cárter do motor; tapetes; emplacamento completo; certificado de 

garantia de no mínimo 01(um) ano; todos os equipamentos previstos por lei: extintor de 

incêndio, roda sobressalente e macaco; identificação nas portas do Órgão Requisitante (ver 

brasão e os  letreiros a serem colocados da Secretaria de Saúde). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço e pagamento 

 

2.1 - O contratante obriga-se a pagar o valor total do referido contrato, que é de R$ 77.490,00 

(setenta e sete mil quatrocentos e noventa reais).  

 

2.2 – O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo, 

transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer 

natureza, acessórios necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificado 

no edital e anexos. 

 

2.3 - O pagamento será efetuado à vista, após o recebimento e aceitação, através da Nota de 

Empenho, mediante a emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação.  

 



2.4 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

2.5 – O presente contrato não sofrerá reajustes de preços, durante toda a sua vigência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da entrega, do local e condições 

 

O bem completo, cujo fornecimento vier a ser contratado deverá ser entregue na sede da 

Prefeitura Municipal de Caraá, Av. Arno Von Saltiel, 478, Centro de Caraá/RS, no horário das 

08:00 às 12:00 e das 13:30 as 16:00, nos dias de expediente da Administração Municipal.  

 

CLÁUSULA QUARTA- Da dotação orçamentária 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações: 

  

 

ÓRGÃO:  06– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

UNID. ORÇAMENTÁRIA:  01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

FUNÇÃO:  10 – SAÚDE;                               

SUBFUNÇÃO: 301– ATENÇÃO BÁSICA;                        

PROGRAMA: 005– GES E MAN DA SECRET MUN DE SAÚDE;                           

PROJ/ATIVIDADE: 1.102 – AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE                        

ELEMENTO DESPESA: 3.44.90.52.00.00 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Do prazo 

 

5.1 - Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura e perdurará até o fim da sua garantia, 

que será de no mínimo 12(doze) meses a partir da nota fiscal. 

 

5.2 - prazo de entrega: deverá ser de até 30 (trinta) dias, após assinatura do contrato e 

emissão da Nota de Empenho, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, devidamente 

justificado; 

 

CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações dos contratantes 

 

6.1 É responsabilidade do CONTRATANTE:  

 

a) Efetuar o pagamento da aquisição do objeto deste contrato, conforme previsto neste 

instrumento; 

 

b) Fiscalizar a entrega e aceitação do objeto licitado. 

 

6.2 - É responsabilidade da CONTRATADA: 

 

a) entregar o objeto licitado conforme as especificações deste Edital e em consonância com a 

proposta de preços; 

 

b) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva da Adjudicatária; 

 



c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

 

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

 

e) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses do objeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das penalidades e multas 

 

7. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeito, dentre outras, as 

seguintes penalidades: 

 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 

do  contrato; 

 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

 

g) as penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso; 

 

h) nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual; 

 

i) da aplicação das penas definidas nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item “7”, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação; 

 

j) a defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será 

dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Da rescisão 

 

A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 



contratuais e legais aplicáveis. Constituem, também, motivos para a rescisão do presente 

contrato os arrolados no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA 

 

O presente contrato, está vinculado ao Processo Licitatório na Modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.º 17/2017 e a proposta da CONTRATADA, constante do respectivo 

processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

 

Aplica-se ao presente contrato, a Lei Federal n.º 10.520/2002, o Decreto Municipal n.º 

401/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e, em casos 

omissos, a Legislação Civil em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, para solucionar todas as 

questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em três vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Caraá/RS, 23 de outubro de 2017. 

 

 

NEI PEREIRA DOS SANTOS 
CONTRATANTE 

 

S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E 

LOCAÇÕES – EIRELI -EPP  
CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________                     __________________________________ 

 

 


