PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS
MINAS GERAIS – BRASIL

CONTRATO Nº 059/2021
CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS E A
EMPRESA RECREIO B. H. VEICULOS S.A.
Por este instrumento administrativo de Contrato, que assinam entre si, de um lado, como contratante, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 17.947.656/0001-19, estabelecida
na Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Centro, Eugenópolis/MG – CEP 36.855-000, neste ato representada pelo prefeito municipal,
Juarez Luiz Breijão, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n° 001.745.016-09 e do RG n° M-5.173.480 – SSPMG,
residente e domiciliado à Rua Principal, s/nº, Distrito do Gavião, Município de Eugenópolis/MG, e de outro lado, como contratada, a
empresa RECREIO B. H. VEÍCULOS S.A., com sede na ROD BR-116, Nº 6111, KM 701, Bairro Gaspar, Muriaé/MG, CEP 36.888090, inscrita no CNPJ sob o nº 01.929.665/0003-09, neste ato representada, conforme instrumento de procuração que segue em
anexo, sendo parte integrante e inseparável do presente instrumento, por seus procuradores Victor José de Souza, brasileiro,
casado, gerente geral, portador do documento de identidade nº MG13.558.551, SSP/MG, e do CPF nº 085.834.056-97, residente e
domiciliado na Avenida Coronel Monteiro de Castro, nº 465, Barra, Muriaé/MG e Angela Aparecida Gonçalves Fonseca,
brasileira, casada, gerente administrativa, portador do documento de identidade nº MG2.972.443, SSP/MG, e no CPF nº
529.992.466-68, residente e domiciliada na Avenida Vicente Alves, nº 582, Apto 401, Bairro Prefeito Hério Araújo, Muriaé/MG,
mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 8666/93, estabelecem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1 – Aquisições de automóveis hatch, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme especificações e condições
estabelecidas no Edital nº 047/2021, Termo de Referência, seus demais anexos e proposta que integram este instrumento,
independentemente de transcrição.
1.1 – Especificação do objeto e do preço unitário:
ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
AUTOMÓVEL TIPO HATCH, com especificações igual ou
superior as seguintes:
a) Veículo novo, zero quilômetro (sem placa e para
primeiro emplacamento, visando proteção ao erário
quanto à possibilidade de defeitos ocultos no objeto
causados por terceiros e inadimplemento
contratual);
b)

Ano/modelo 2021/2022 ou superior;

c)

Capacidade para cinco passageiros;

d)

Cinco portas;

e)

Limpador, desembaçador e lavador do vidro
traseiro;

f)

Porta-malas com capacidade mínima de 260 litros
(a exigência desta litragem mínima para o portamalas se faz necessária, uma vez que os veículos a
serem adquiridos serão destinados a viagens para
transporte de pacientes, inclusive para internação,
sendo necessário se ter um compartimento de
carga minimamente suficiente para o transporte de
malas de viagens);

g)

Banco do motorista com regulagem de altura (se
faz necessário para uma melhor acomodação dos
motoristas, os quais possuem variação considerável
de altura entre um e outro, tornando a condução do
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VALOR
UNIT. (R$)
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veículo mais confortável e segura);
h)

Direção hidráulica ou elétrica;

i)

Vidros elétricos nas portas dianteiras;

j)

Freios com sistema antitravamento, tipo abs;

k)

Cor branco (para padronização);

l)

Ar condicionado (para maior conforto dos pacientes
em longas viagens);

m) Airbag duplo (motorista e passageiro);
n)

Travamento elétrico em todas as portas laterais
(para mais segurança aos passageiros e proteção
do veículo);

o)

Bicombustível (gasolina e etanol);

p)

Motorização entre 1.0 e máxima 1.3 com no mínimo
75 cavalos na gasolina (para uma condução mais
segura, principalmente para ultrapassagens com o
veículo carregado);

q)

Garantia total de 12 meses.
VALOR TOTAL

343.750,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2 – O prazo de vigência do contrato será de sua assinatura até a data de 31/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA– DO PREÇO
3.1 – O valor total do contrato é de R$ 343.750,00 (Trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), sendo os
valores unitários conforme item 1.1, da Cláusula Primeira.
3.2 – Nos preços indicados no contrato estão computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes
(CIF), cargas, descargas, despesas com embalagens, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o
objeto do Pregão Presencial SRP nº 039/2021, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo
fornecimento do objeto do presente certame.
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
4.1 – O Município de Eugenópolis-MG, através do Secretário Municipal ou representante da pasta, exercerá a fiscalização do
contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
4.1.1 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
4.2 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Eugenópolis-MG, em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 – O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota
Fiscal devidamente atestada por servidor responsável pelo recebimento;
5.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal
correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Eugenópolis-MG e com os seguintes
dados:
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5.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura
Municipal de Eugenópolis, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante
vencedora, todas as condições pactuadas.
5.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora,
pelo representante da Prefeitura Municipal de Eugenópolis e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eugenópolis.
5.5 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Prefeitura de Eugenópolis, o
valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por
dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre o valor devido.
5.6 - O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito
Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido à Secretaria Municipal de Fazenda.
5.7 - Caso a Prefeitura de Eugenópolis antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida
0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.
5.8 - Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que
couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços,
com suas alterações e regulamentações posteriores.
5.9 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica
amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar
juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de
tributos na fonte.
5.10 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.
CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS E ENTREGA DO OBJETO
6.1 - A Prefeitura Municipal de Eugenópolis, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão
emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.
6.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou do Contrato estará
sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, a Prefeitura Municipal de Eugenópolis convocará, obedecida a ordem de
classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.
6.3 - O objeto deverá ser fornecido durante toda vigência da ARP ou do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento da nota de autorização de fornecimento ou de documento equivalente que o autorize, emitida pelo
departamento de compras da Prefeitura de Eugenópolis.
6.3.1 - A entrega deverá ser realizada no endereço da Prefeitura ou em outro local no Município informado previamente na
ordem de fornecimento, podendo ocorrer no próprio pátio da licitante vencedora.
6.3.2 - No caso do veículo ser entregue no município de Eugenópolis, deverá se transportado em veículo apropriado até o
local designado para a sua entrega, não se admitindo que venha rodando.
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6.4 - A Prefeitura Municipal de Eugenópolis - MG reserva-se o direito de não receber os objetos licitados em desacordo com o
previsto no instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar a ARP ou o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI
da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5 - A Contratada deverá cumprir com todas as normas de segurança, trabalho e funcionamento, bem como as demais normas que
regulamentem a comercialização do objeto.
6.6 – O objeto será contratado de forma parcelada ou não, no prazo de vigência da ARP ou dos contratos decorrentes desta, de
acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de Eugenópolis-MG, imediatamente após requisição emitida pelo Executivo
Municipal ou por outro servidor designado para tal ato.
6.7 - Nos termos do art.73, inciso II, alíneas a e b da lei n°8.666/93, o objeto será recebido da seguinte forma:
a)

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação;

b)

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

c)

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo
de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada,
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

d)

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes
da incorreta guarda e execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
7.1
A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, com cobertura pelo
período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo recebimento do veículo pelo contratante
(retirada do automóvel do pátio) ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período.
7.2
- O veículo deverá possuir todas as características de fábrica;
7.3
No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado num prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial.
7.4
Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito os motivos,
ficando a prorrogação por mais 5 (cinco) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do Contratante.
7.5
É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto da presente contratação com termos
distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo do veículo.
7.6
Considerando que o veículo será utilizado predominantemente no Município de Eugenópolis, a assistência técnica deverá
estar disponibilizada no máximo a 100 km (cem quilômetros) de distância da cidade de Eugenópolis para execução da garantia e
assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados pelo fabricante.
7.7
Durante o período de garantia, nos casos em que as revisões forem realizadas de acordo com o manual do proprietário,
em rede nacional de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas decorrentes de
vício de fabricação, desde que a proprietária do veículo não tenha dado causa ao defeito, o custo da mão-de-obra especializada
necessária e da aquisição da peça será de responsabilidade da CONTRATADA.
7.8
Durante o período de garantia do veículo (12 meses, sem limite de quilometragem a contar da data do efetivo recebimento
pela CONTRATANTE), em casos de deslocamentos a outras Unidades da Federação (distintas do estado onde está sediada a
CONTRATANTE), a CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção corretiva dos veículos que apresentarem defeitos, na
concessionária autorizada mais próxima, arcando com as peças de reposição e da mão-de obra necessárias.
7.9
Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de circular, quando do deslocamento do local de entrega até
o destino final, os custos de remoção e de transporte do veículo (guincho) até a concessionária autorizada mais próxima do local do
evento será de responsabilidade da CONTRATADA, independentemente de previsão dessa cobertura no manual do proprietário ou
em manuais de serviços acessórios.
7.10
A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de emergência (central/serviço de atendimento ao cliente) para
acionamento do guincho nas eventuais ocorrências no painel/para-brisa do veículo.
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7.11
É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência técnica constantes no manual do fabricante ou em
outro instrumento da fábrica, cuja participação no certame configura plena aceitação das condições exigidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
CÓDIGO
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
535
534
537
536
538
539
540
541
542
543
544
545
546
548
547
549
551
550
553
552
554
556
555
557
558
559
560
561
563
562
586
564
566
565
569
568
567
570

CONTA
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0021.1.0003
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0021.1.0004
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0024.1.0006
4.4.90.52.00.2.03.00.20.122.0021.1.0007
4.4.90.52.00.2.03.00.20.605.0097.1.0008
4.4.90.52.00.2.04.00.13.392.0247.2.0106
4.4.90.52.00.2.04.00.27.812.0224.1.0009
4.4.90.52.00.2.05.00.12.361.0021.1.0010
4.4.90.52.00.2.05.00.12.361.0021.1.0010
4.4.90.52.00.2.05.00.12.361.0188.1.0112
4.4.90.52.00.2.05.00.12.365.0185.1.0011
4.4.90.52.00.2.05.00.12.365.0185.1.0011
4.4.90.52.00.2.05.00.12.365.0190.1.0012
4.4.90.52.00.2.05.00.12.365.0190.1.0012
4.4.90.52.00.2.06.00.04.123.0021.1.0013
4.4.90.52.00.2.06.00.04.123.0030.1.0014
4.4.90.52.00.2.06.00.04.123.0030.1.0015
4.4.90.52.00.2.06.00.04.123.0030.1.0016
4.4.90.52.00.2.07.00.15.451.0021.1.0119
4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0325.1.0033
4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0326.1.0034
4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0328.1.0037
4.4.90.52.00.2.07.00.17.511.0447.2.0066
4.4.90.52.00.2.07.00.26.451.0535.1.0049
4.4.90.52.00.2.07.00.26.451.0535.1.0049
4.4.90.52.00.2.07.00.26.782.0532.1.0046
4.4.90.52.00.2.09.00.10.301.0428.1.0060
4.4.90.52.00.2.09.00.10.301.0428.1.0060
4.4.90.52.00.2.09.00.10.302.0428.2.0092
4.4.90.52.00.2.09.00.10.302.0428.2.0092
4.4.90.52.00.2.09.01.10.301.0301.1.0064
4.4.90.52.00.2.09.01.10.301.0301.1.0064
4.4.90.52.00.2.09.01.10.301.0301.1.0064
4.4.90.52.00.2.09.01.10.301.0429.1.0135
4.4.90.52.00.2.09.01.10.302.0428.2.0085
4.4.90.52.00.2.09.01.10.302.0581.1.0122
4.4.90.52.00.2.09.01.10.305.0429.2.0095
4.4.90.52.00.2.09.01.10.305.0429.2.0095
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0485.1.0114
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0485.1.0114
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0485.1.0114
4.4.90.52.00.2.10.00.08.243.0483.2.0118
4.4.90.52.00.2.10.00.08.243.0585.1.0133
4.4.90.52.00.2.10.00.08.243.0585.1.0133
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0486.1.0066
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0486.1.0066
4.4.90.52.00.2.10.00.08.244.0486.1.0066
4.4.90.52.00.2.11.00.23.695.0576.1.0115
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FONTE
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.01
00.01.46
00.01.01
00.01.01
00.01.22
00.01.01
00.01.46
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.92
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.00
00.01.24
00.01.00
00.01.02
00.01.23
00.01.02
00.01.59
00.01.02
00.01.55
00.01.59
00.01.54
00.01.59
00.01.59
00.01.02
00.01.59
00.01.00
00.01.29
00.02.61
00.01.00
00.01.00
00.01.29
00.01.00
00.01.29
00.01.42
00.01.00

TÍTULO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETE E VEÍCULOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
AQUIS. EQUIPAM. EM GERAL P/ AGRICULTURA
CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL
MANUT. PROGR. DE BIBLIOTECA PÚBLICA
AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
AQUIS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE-REC. PRÓPRIO
AQUIS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE-REC. PRÓPRIO
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PRÉ-ESCOLAR
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PRÉ-ESCOLAR
AQUIS. EQUIP. GERAL P/ DEPTO. FAZENDA
AQUIS. EQUIP. GERAL P/ TESOUR/ CONTABILIDADE
AQUIS. EQUIP. GERAL P/ CAD. TEC. MUNICIPAL
AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CONTABILIDADE
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA OBRAS
AQUISIÇÃO EQUIP. SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
AQUISIÇÃO EQ. GERAL CEMITÉRIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ JARDINAGENS
MANUTENÇÃO SISTEMA ABAST. AGUA DISTRITOS
AQUIS. DE MAQUINAS - CAMINHÕES - TRATORES E IMPLEM
AQUIS. DE MAQUINAS - CAMINHÕES - TRATORES E IMPLEM
EQUIP. GERAL P/ TERMINAL RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
MANUT. ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA PME
MANUT. ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA PME
EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA
EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA
EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA
PROGRAMA COMBATE PANDEMIA - COVID 19
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO A SAÚDE P.A.B.
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CAPS
PREV. COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS FMS
PREV. COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. IGD BOLSA FAMILIA
AQUISIÇÃO DE EQUIP. IGD BOLSA FAMILIA
AQUISIÇÃO DE EQUIP. IGD BOLSA FAMILIA
AQUIS. EQUIPAMENTOS SETOR TURISMO
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571
572
573
576
577
574
575
591
594
597
586
598
596

4.4.90.52.00.2.12.00.13.392.0021.2.0103
4.4.90.52.00.2.13.00.18.541.0541.2.0108
4.4.90.52.00.2.14.00.12.361.0188.1.0111
4.4.90.52.00.2.16.00.08.243.0483.1.0065
4.4.90.52.00.2.16.00.08.243.0483.1.0065
4.4.90.52.00.2.16.00.08.243.0483.1.0065
4.4.90.52.00.2.16.00.08.243.0483.1.0065
4.4.90.52.00.2.09.00.10.301.0428.1.0060
4.4.90.52.00.2.09.00.10.301.0428.1.0060
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0021.1.0004
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0485.1.0114
4.4.90.52.00.2.10.00.08.241.0485.1.0114
4.4.90.52.00.2.09.00.10.301.0428.1.0060

00.01.00
00.01.00
00.01.19
00.01.00
00.01.29
00.01.42
00.01.56
00.02.92
00.01.92
00.01.64
00.02.61
00.01.42
00.01.55

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPAC
PROG. PROT. E PRESERV. MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIPAMENTOS
AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
9.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela
CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa
em assiná-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por
dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução
parcial;
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela
inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.
9.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal
n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados
à Administração.
9.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Eugenópolis-MG, via Diretor Municipal de Fazenda, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de EugenópolisMG.
9.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município de Eugenópolis-MG, em favor da
CONTRATANTE, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
9.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão se relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Diretor Municipal de Fazenda, devidamente justificado.
9.6 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Eugenópolis-MG pelo período de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste
edital, no contrato e nas demais cominações legais.
9.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
9.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 – A contratante poderá considerar rescindido o presente contrato de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou
notificação judicial, sem que caiba à contratada qualquer direito, ressarcimento ou indenização, se esta:
a) Entrar em liquidação, ser decretada ou entrar em concordata ou falência, dissolução ou insolvência.
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b) Paralisação total ou parcial da contratação por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo superior a 05 (cinco) dias
ininterruptos, salvo por motivo de força maior plenamente justificável e devidamente comprovado.
c) Infringir qualquer cláusula ou condições deste contrato.
d) Não satisfazer as exigências da contratante, com relação à boa qualidade do objeto contratado, a serem apurados mediante
prévia sindicância promovida pela municipalidade, com participação de usuários e servidores públicos, excluindo-se os
membros efetivos e suplentes, responsável pela respectiva licitação.
e) Incorrer nos Arts. 77 usque80 da Lei 8.666/93, naquilo que couber.
f) Ceder ou transferir o presente contrato.
g) Se for observado pela contratante que a contratada está se conduzindo dolosamente.
h) Deixar de cumprir as determinações da fiscalização.
i) Deixar de atender as providências de sua responsabilidade.
j) Atrasar as justificativas quanto à paralisação dos serviços.
10.2 – O atraso na entrega do objeto contratado não ensejará a rescisão contratual, em casos excepcionais considerados de força
maior, a critério da contratante.
10.3 – A contratante poderá, caso não queira usar o seu direito de rescisão, intervir nos serviços contratados de maneira que
melhor satisfaçam os seus interesses, hipótese em que a contratada pagará as despesas extras advindas na intervenção, bem
como os prejuízos e danos que lhe acarretar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
11.1 – Este contrato está vinculado de forma plena PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
039/2021, EDITAL Nº 047/2021 e ARP Nº 104/2021, que lhe deu origem, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 10.520/02 subsidiariamente a Lei
Federal n. º 8.666/93, e suas alterações, Decreto Municipal nº 006/2020 (que regulamento o pregão no Município) e o Decreto
Municipal nº 020/2019 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços - SRP no Município), e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
13.2 – Não poderá, em qualquer situação, haver subcontratação total ou parcial da execução do objeto deste contrato.
13.3 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, da Lei Federal n°
8.666/93.
13.4 – A Prefeitura Municipal de Eugenópolis poderá acrescer ou diminuir quantitativamente o objeto da presente licitação,
constante do ANEXO I, de forma unilateral, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento);
13.5 – A Prefeitura Municipal de Eugenópolis, através do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá a qualquer momento solicitar
o cancelamento do fornecimento do objeto a ser licitado, em caso de o fornecimento não atender as condições mínimas de
qualidades para o fim que se destina ou se ocorrer atrasos na execução, causando prejuízo e transtornos ao Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1 – A Contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento nos termos estabelecidos no art. 61, § 1º, da Lei
nº 8666/93, e suas alterações, naquilo que for pertinente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Eugenópolis-MG, para dirimir as questões resultantes do presente contrato
renunciando a qualquer outro.
E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito em
presença das testemunhas abaixo, que após identificarem as partes, assinaram o contrato.
Eugenópolis-MG, 29 de novembro de 2021
___________________________
JUAREZ LUIZ BREIJÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS

__________________________________
VICTOR JOSÉ DE SOUZA
RECREIO B. H. VEÍCULOS S.A.

____________________________________
ANGELA APARECIDA GONÇALVES FONSECA
RECREIO B. H. VEÍCULOS S.A.

TESTEMUNHA 01:

TESTEMUNHA 02:

ASSINATURA:____________________________

ASSINATURA:____________________________

NOME:__________________________________

NOME:__________________________________

CPF: ___________________________________

CPF:_____________________________________
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