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CONTRATO Nº 059/2022 
 
ADESÃO Nº 006/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.205/2021  
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO(ES) 
 
Pelo presente instrumento de CONTRATO e na melhor forma de direito, de um lado como 
CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, com sede na Avenida Ângelo 
Uliana, Bairro Uliana, Brejetuba/ES, CEP: 29.630-00, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612.674/0001-
00, neste ato representado pelo prefeito, Senhor LEVI MARQUES DE SOUZA, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF n.º 947.661.007-78, portador da Carteira de Identidade n.º 732.210 SPTC/ES, 
residente e domiciliado na cidade de Brejetuba/ES, CEP: 29630-000 através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, com sede na Rua João Olinto Badaró, 20 – centro – Brejetuba(ES), 
inscrito no CNPJ sob o Nº 14.485.952/0001-57, a seguir denominado simplesmente 
CONTRATANTE, , neste ato representado pela Sra. Bruna Teixeira de Souza, Secretaria Municipal 
de Saúde de Brejetuba(ES) inscrita no CPF sob o nº101.038.827-40, residente e domiciliado em 
Brejetuba/ES, CEP: 29630-000 e a empresa LIDER VEÍCULOS S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.789.552/0010-47, instalada na Av. Raul Nassar, 202, Waldir Furtado Amorim – Cachoeiro de 
Itapemirim(ES) – CEP 29.313-825, a seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente 

contrato de conformidade com a licitação modalidade Pregão Eletrônico n. 018/2022, Processo 
Licitatório n. 014/2022, e com a proposta respectiva, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei n. 
10.520/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Veículos com capacidade para 
7 passageiros. 
 
”Parágrafo único”. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, 
como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2022 e seus anexos; 
b) Proposta da Licitante vencedora. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTE. MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 VEÍCULO NOVO ZERO KM ANO 
E MODELO ATUAL CAPACIDADE 
7 PASSAGEIROS branco, com 
capacidade de transportar no 
mínimo 7(sete) pessoas, motor 
com cilindradas entre 1600 à 
1800, aproximadamente, 
potência máxima não inferior a 
80 cv, mínimo de 5 marchas à 
frente e 1 à ré; direção 
hidráulica, tração dianteira, 
bicombustível, direção 
hidráulica, vidros dianteiros 
elétricos, travas elétricas, ar-

UNID. 02 Chevrolet 

Spin 07 

lugares 

126.340,00 252.680,00 
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condicionado, portas laterais, 
protetor de Carter, apoio de 
cabeças traseiros com 
regulagem de altura, banco 
traseiro rebatível, cintos de 
seguranças dianteiros 
retratáveis de 3 pontos com 
regulagem de altura, cintos de 
seguranças laterais traseiros 
retratáveis de 3 pontos e 
central fixo de 2 pontos, 
capacidade do porta malas não 
inferior a 580 litros, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 50 litros, farol de 
neblina e tapetes, retrovisores 
externos com regulagem 
manual interna, bancos 
dianteiros reclináveis, alarme, 
som com radio AM/FM, com 
entrada para UBS e auxiliar com 
acessórios mínimos obrigatórios 
pelo CONTRAN ou conforme 
legislação em vigor, inclusive, 
estepe, macaco, triângulo e 
chave de roda, dentre outros. 
Máximo de 60(sessenta) dias 
após o fornecimento da 
autorização de fornecimento 
para entrega total do produto. 

 TOTAL     252.680,00 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO 
Os produtos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias após emissão da Autorização de 
Fornecimento emitida pelo órgão emissor da autorização do fornecimento, sendo informado no ato local 
para entrega.  
Para perfeita execução do objeto, a prestação do serviço inclui todas as despesas com taxas, impostos e 
outras relativas aos itens constantes da proposta. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA 
Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação, vedada sua prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

O presente contrato possui o valor meramente estimativo de R$ 252.680,00 (duzentos e cinquenta e 

dois mil seiscentos e oitenta reais), onde o pagamento somente deverá ser realizado mediante a 

comprovação de entrega, com emissão de documento fiscal hábil sem emendas ou rasuras, que depois 

de conferido e visado será encaminhado para processamento e pagamento, conforme resultado da 

licitação. 
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1º. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser 
acordado entre as partes, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos a contar, ainda, da entrega 
da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira do Município. 
§2º. A liquidação da despesa se dará com o reconhecimento formal pelo gestor do contrato de que o 
serviço foi prestado de forma efetiva e satisfatória.  
§3º.O Município não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. 
§4º. - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências 
legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das 
retenções tributárias.  
§5º.O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe ao Município a nota 
fiscal (corretamente preenchida).  
§6º.O Município, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a 
preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções 
necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, citado no § 3º, a partir da data de 
apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados. 
§7º.O pagamento realizado pelo Município não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e 
qualquer falha que se apurar em decorrência do serviço prestado, nem excluirá as responsabilidades de 
que tratam as Leis Federais n. 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do 
Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes. 
§8º.O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pelo Município de adimplemento por 
parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do 
objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pela dotação orçamentária constante do 
orçamento de 2022: 

Dotação 

orçamentária 

Elemento 

de 

despesa 

Ficha Proj. Origem Prot. 

N° 

Ativ. 

02.001 44.90.52 57 2077 Fundo Municipal de Saúde 0967/2022 2022 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1 - DA CONTRATANTE: 
6.1.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução 
contratual;  
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
para a perfeita execução da contratação;  
6.1.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato;  
6.1.4. Zelar pela perfeita execução do fornecimento contratado, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem anotadas e sanadas;  
6.1.5. Recusar, com a devida justificativa, qualquer fornecimento executado fora das especificações 
constantes no contrato;  
6.1.6. Comunicar à CONTRATADA eventual irregularidade observada na execução da entrega, para 
adoção das providências saneadoras;  
6.1.7. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a ampla defesa, no caso 
de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA;  
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6.1.8. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação do fornecimento, para posterior 
pagamento, segundo as previsões contratuais;  
6.1.9. Receber os fornecimentos dos medicamentos pela CONTRATADA que estejam em conformidade 
com o Contrato.  
6.2- DA CONTRATADA: 
6.2.1. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e quantitativos 
estipulados neste Termo de Referência e seus anexos;  
6.2.2. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de forma 
clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;  
6.2.3. Levar, imediatamente, ao conhecimento do responsável, qualquer fato extraordinário ou anormal 
que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;  
6.2.4. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, os 
medicamentos no qual forem constatadas falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, imediatamente; 
6.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;  
6.2.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente sua proposta não seja satisfatória para o atendimento ao 
objeto;  
6.2.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua contratação, inclusive 
quanto à qualificação econômico-financeira durante a vigência contratual;  
6.2.8. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus ao Contratante, inclusive transporte até o local indicado, tributos, taxas, 
encargos sociais e  
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou quaisquer outros resultantes da sua condição de 
empregadora;  
6.2.9. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no termo de referência; 
6.2.10. A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, em conformidade com § 1º do artigo 65 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLAUSULA SETIMA – RESPONSABILIDADES PELOS PAGAMENTOS DE VERBAS 
TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS 
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os tributos, inclusive contribuições devidas à 
Previdência Social, encargos trabalhistas e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), bem 
como pela obtenção de todas as licenças, alvarás e quaisquer outros ônus fiscais de natureza Federal, 
Estadual ou Municipal, decorrente da celebração do Contrato ou de sua execução. 
§1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato. 
§2º. A CONTRATADA é responsável pela indenização e resguardo da CONTRATADA, bem como de 
seus servidores, de qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa, perda ou responsabilidade 
decorrente de dano pessoal, material, financeiro, moral ou de qualquer outra natureza que tenham se 
originado da execução ou inexecução pela Contratada do presente Contrato. 
CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº. 8.666/93, e 
observados os subitens subsequentes.  
§1º. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica 
de seu impacto nos custos do contrato. 
§2º. Não será admitido o pedido que não satisfizer às condições descritas no subitem anterior. 
§3º. A decisão proferida terá sua eficácia limitada às solicitações realizadas após a data de protocolo do 
pedido. 
CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
9.1 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será realizada pela Secretaria Municipal 
competente ou por servidor por este designado. 
9.2 - Compete ao agente fiscalizador do Contrato, além das designações expressas em Lei, o 
acompanhamento dos serviços, competindo-lhe ainda, a responsabilidade pela inspeção dos serviços e 
também atestar as Notas Fiscais, encaminhando-as para fins de pagamento, e zelar pelo fiel 
cumprimento da execução do Contrato de Prestação de Serviços. 
9.3 - O exercício de fiscalização por parte da CONTRATANTE não elimina nem diminui as 
responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 
80 da Lei n.º 8.666/93, sendo aplicáveis a este contrato as cláusulas e procedimentos descritos nas 
normas mencionadas. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá o Município aplicar à CONTRATADA, além das 
demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) 
dia, calculada sobre o preço total do contrato;  
III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de inadimplemento 
por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias; 
IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de inadimplemento 
por prazo superior a 60 (sessenta) dias; 
V -impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
VI - rescisão do contrato, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das 
penalidades anteriores. 
§1º. As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de 
Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pelo Prefeito. As sanções definidas nos itens V e VI 
poderão ser aplicadas pelo Presidente. 
§2º. Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município. 
Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
§3º. Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e 
VI cumulativamente com a multa cabível. 
§4º. As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos 
previstos em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 
Na eventual hipótese de insanáveis problemas orçamentários e ou financeiros por parte da 
CONTRATANTE, o serviço poderá vir a ser suspenso, ou até mesmo cancelado, até a devida 
adequação, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento da avença e ou justificar 
pagamento de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
É vedada a subcontratação do serviço objeto deste contrato, no todo ou em parte pela contratada sem a 
autorização expressa da Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ELEIÇÃO DE FORO 
Para dirimir eventuais questões resultantes desta contratação, não resolvidas na esfera administrativa, 
as partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Castelo/ES, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Este contrato é regido pelas disposições das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações 
posteriores, Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto nº 6.017/07 sendo tais instrumentos normativos 
aplicáveis aos casos de omissão ou necessidade de interpretação das cláusulas do presente contrato, 
juntamente com as disposições contidas no correspondente edital e termo de referência. 
  
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 

Prefeitura Municipal de Brejetuba, 13 de maio de 2022. 
 
 
 
...............................................                  .................................................... 
Levi Marques de Souza                                                            Líder Veículos S.A 

Prefeito Municipal                                       Contratada 
Contratante                                            

 
 
VISTO: 

Observando a legalidade do presente, de acordo com as cláusulas acima. 
Assessoria Jurídica. 

 
 
TESTEMUNHAS: 1- _________________________________________________ 
 
   2- _________________________________________________ 
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