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RUMO AO DESENVOLVIMENTO 
 

CONTRATO 013/2018 
 

Adesão Ata de Registro de Preços nº. 015/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº. 001/2018 do 

Município de Rondonópolis – MT. 

 
CONTRATO Nº 013/2018 QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
XINGU ESTADO DE MATO GROSSO E A 
EMPRESA FANCAR DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE 
ESPECIFICA. 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Mauro 
Pires Gomes nº 195, Buritis, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 37.465.317/0001-03, neste 
ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal a Sr. LUIZ CARLOS NUNES 

CASTELO, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade CI/RG nº 4245309 SSP/SP e o CPF 

nº 534.469.258.72, residente e domiciliado na Zona Rural, MT 322 km 301, Faz Bang Bang de São José 

do Xingu -MT, RESOLVE registrar os preços da empresa FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 00.784.470/0003-55 estabelecida na cidade de Rondonopolis – MT à 
Rua/Av. Bonifacio Sacetti  nº 01 Bairro Distrito Ind. Augusto Bortoli Razia, Cep 78.746-700, neste ato 
representada por ANDRÉ FERNANDES VILELA, Carteira de Identidade nº.1443072-0 SSP/MT CPF 
nº 003.630.691-60, residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis - MT., à Rua Campo Grande nº 
1953, Bairro Jardim Copacabana, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em 
vista o resultado final do PREGÃO ELETRONICO nº.001/2018, com fundamento na Lei 8.666/93, e 
demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
1.1 Adesão Ata de Registro de Preços nº. 015/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº. 001/2018 do 

Município de Rondonópolis – MT 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
 
2.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de caminhão pipa para uso da secretaria Municipal 
de Obras, para atendimento das necessidades dos munícipes de São José do Xingu MT, conforme 
especificações e quantitativos abaixo estabelecidas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 
 
3.1. O regime de execução é diferido e a realização do objeto se dará mediante solicitação realizada 
pela secretaria solicitante, por meio de ordem de fornecimento, devendo constar informações que o 
identifique; 
3.2. Na execução do objeto deverá ainda ser observado as condições estabelecidas no termo de 
referência, edital e seus anexos; 
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3.3. O fornecimento/execução do objeto licitado terá início após a assinatura deste, expedição de nota 
de empenho e a emissão da ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS: 
 
4.1. Os serviços contratados são os constantes da Proposta de Preços apresentada, adjudicada e 

homologada na Adesão Ata de Registro de Preços nº. 015/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº. 

001/2018 do Município de Rondonópolis – MT, conforme discriminado no Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
5.1. São obrigações da CONTRATADA:  
5.1.1. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, o(s) veículo(s) e 
máquina(s) seja entregue inteiramente, em perfeitas condições de uso e funcionamento;  
5.1.2. Observar, na entrega do(s) veículo(s) e máquina(s) na Cláusula anterior, as Leis, os 
regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas 
especificadas;  
5.1.3. Fornecer todos os assessórios básicos de segurança que o código de transito brasileiro exige para 
circulação do(s) veículo(s) e máquina(s);  
5.1.4. Fornecer na entrega do(s) veículo(s) e máquina(s), assessórios (tapetes, pneu estepe, chave de 
rodas) novos e de primeira qualidade;  
5.1.5. Executar ensaios, verificações e testes das funções o(s) veículo(s) e máquina(s) na sua entrega;  
5.1.6. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando á CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos 
documentos de quitação;  
 
CLÁSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:  
 
6.1. Serão de responsabilidade da CONTRATADA:    
6.1.2. Quaisquer acidentes na entrega do(s) veículo(s) e máquina(s), inclusive quanto das redes de 
serviços públicos, os fatos de que resultem a destruição ou danificação, entendendo-se essa 
responsabilidade até a assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO BEM”  
6.1.3. o pagamento de seguros, impostos, taxas, fretes e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referente ao serviço, inclusive licença em repartições pública e autenticações do 
contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;  
6.1.4. fornecer, na entrega do(s) veículo(s) e máquina(s), indicações práticas sobre o uso e limitações 
dos componentes;  
6.1.5. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem dos bens, objeto do presente Instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do presente Instrumento Contratual.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DO PRAZO DE ENTREGA DOS BENS:  
 
7.1. A CONTRATADA observará o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da 
assinatura do contrato, recebimento de requisição de fornecimento para entrega do veículo e máquina 
em perfeitas condições de imediato uso e funcionamento.  
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SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA:  
 
a) Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam 
o normal andamento da entrega dos bens decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da 
CONTRATADA, atentados e reconhecidos pela Administração Municipal.  
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA:  
 
a) - Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão 
encaminhados por escrito 01 (um) dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo 
final deverão ser encaminhados por escrito 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, em ambos 
os casos com justificação circunstanciadas.  
 
SUB-CLÁUSULA TERCEIRA:  
 
a) O contrato vigorará por 12 (doze) meses, não interferindo na vigência da garantia, onde a 
Contratante deverá prestar toda a Assistência técnica.  
 
CLÁUSULA OITAVA – PREÇO GLOBAL:  
 
8.1. Pela aquisição dos bens, fica contratado a preço global em 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA 
E CINCO MIL REAIS) 
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA:  
 

a) As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
Dotação: 0195 – 06.001.26.782.0101.1039.449052000000 
 
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 7º § 2º do Decreto 
7.892/2013). 
 
CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO:  
 
9.1. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da 
Lei federal n.º 4.320, de 17/03/1964, em até 10 (dez) dias após entrega e atesto de recebimento 
definitivo do veículo, mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da 
Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos na Legislação Vigente ou o que 
venha a substituí-los, através de boleto ou transferência bancaria em conta jurídica da empresa 
contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS BENS:  
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10.1. A fiscalização e a avaliação do veículo entregue será efetivadas por fiscal habilitado e designado 
pela repartição competente do Município de São José do Xingu – MT, estando em perfeitas condições, 
será devidamente atestado pela secretaria solicitante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:  
 
11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a 
licitante vencedora às multas, consoante do caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
11.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os equipamentos adquiridos e, 
quanto à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação:  

 
a) atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);  
 
b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 
 

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total 
ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 
licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
11.3. Comete infração administrativa, punível com sanção de impedimento de licitar com o Município, 
pelo prazo certo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
11.3.1. Se recusar a assinar o contrato, entregar o objeto licitado injustificadamente ou se não 
apresentar situação regular no ato do pagamento dos produtos entregues, garantida prévia e ampla 
defesa, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
11.3.2. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o município 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
11.3.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
11.3.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

Art. 98.  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos 
registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro 
do inscrito:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
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11.4. A aplicação da pena prevista realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993. 
11.5. As aplicações das sanções previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São José do 
Xingu-MT. 
11.6. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor a receber desta municipalidade, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado 
o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;  
11.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;  
11.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.  
11.9. Da fraude e da corrupção: Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste 
item, definem-se as seguintes práticas:  
11.9.1. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato;  
11.9.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato;  
11.9.3. “Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não-competitivos;  
11.9.4. “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato.  
11.9.5. “Prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  
11.10. As sanções por infrações praticadas no decorrer da execução contratual estão previstas na 
minuta do contrato. 

 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
a) As advertências verbal ou escrita serão aplicadas independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.  
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA  
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a). As multas previstas são as seguintes:  
 
I) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia que ultrapasse o prazo para 
entrega do veículo.  
II) de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia que exceda o prazo contratual. 
III) e os demais previsto no Edital de Pregão Eletrônico n.º 001/2018.  
 
SUB-CLÁUSULA TERCEIRA:  
 
a). As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.  
 
SUB-CLÁUSULA QUARTA:  
 
a) A multa definida no inciso I de Sub-Cláusula Segunda, desta Cláusula, será descontada de imediato 
dos pagamentos das prestações parciais devidas e multa prevista no inciso II da mesma Sub-Cláusula 
será descontada da última prestação, bem como as o inciso III.  
 
SUB-CLÁUSULA QUINTA:  
a) A CONTRATADA não incorrerá na multa referida no inciso II da Sub-Cláusula na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:  
 
12. A CONTRATADA poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:  
12.1. A CONTRATADA não entregar o veículo dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento 
da requisição de fornecimento;  
12.2. A CONTRATADA, sem previa autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no 
todo ou em parte;  
12.3. A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou 
imperfeições do veículo;  
12.4. As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;  
12.5. A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista neste 
contrato ou dele decorrente;  
12.6. Ocorrer qualquer um dos motivos elencados nos Capítulos III, seção V da Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21/06/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PROIBIÇÕES:  
 
13. A CONTRATADA fica proibido:  
13.1. Caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE;  
13.2. Opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre o veículo;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS:  
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14. A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações das especificações técnicas, a seu critério, 
suficientemente justificados e fundamentados com as necessárias antecedências.  
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA  
 

a) A CONTRATADA somente poderá subcontratar a entrega do veículo com a prévia 
concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a 
CONTRATANTE, pelo veículo entregue pelo subcontratado e, ainda, pelas consequências dos 
fatos e atos a eles imputáveis.  

 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA – FORO  
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT., a que está judicialmente vinculado, 
com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o 

presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, 

na presença de 02 (duas) testemunhas 

 

São José do Xingu – MT, 04 de junho de 2018. 

 

 
 ____________________________                                ___________________________________ 
LUIZ CARLOS NUNES CASTELO                 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
        PREFEITO MUNICIPAL                                    CNPJ: 00.784.470/0003-55 
             CONTRATANTE                                                           CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: AGEU OLIVEIRA BRAGA                                 Nome: ROSENO CABRAL DE MELO 

C.P.F.  618.418.891.72                                                          C.P.F. – 581.994.031-8 
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