
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO Nº: 102/2013 
 

PREGÃO N° 004/2013 - TIPO PRESENCIAL. 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO XINGU-RS E A EMPRESA 
CARAZINHO VEÍCULOS LTDA. 
 
 

Contrato que entre si fazem a PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO XINGU, Estado do Rio 
Grande do Sul, CNPJ 04.207.526/0001-06, situada à Av. Emílio Knaak, 1160 - Centro – Novo Xingu, 
Estado do Rio Grande do Sul, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal em exercício, Sr. IVAN CARLOS MARTINELLI, e a empresa CARAZINHO VEÍCULOS 
LTDA, CNPJ nº 88.446.778/0001-70, situada à Av. Flores da Cunha, 2339, Centro, cidade de 
CARAZINHO/RS, Estado do Rio Grande do Sul, denominada CONTRATADA, de conformidade com 
a Licitação modalidade Pregão Presencial 004/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A aquisição de um veículo, zero quilômetro, tipo Pick-up, ano e 
modelo 2013, com no mínimo as seguintes características técnicas: motor de no mínimo 140CV, 
Bicombustível, direção hidráulica, ar condicionado quente/frio, trio elétrico (trava, vidro e alarme),  
protetor de motor, freio a disco nas rodas dianteiras, cor branca  tapetes, estepe e todos os demais itens 
obrigatórios, conforme o Código Nacional de Trânsito. Este veículo será transformado em ambulância. 
e demais especificações constantes no Edital de Pregão Presencial 004/2013, pelo valor total de R$ 
63.000,00 (sessenta e três mil reais). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa se responsabiliza pela entrega do produto em 30 (trinta) dias 
corridos, após a assinatura deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Os pagamentos serão efetuados pelo Município após a entrega do objeto 
do contrato e a apresentação da nota fiscal pela contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - O prazo para vigência do contrato será enquanto perdurar a garantia 
especificada na proposta vencedora do Edital de Pregão 004/2013. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
O valor da proposta não poderá sofrer reajustes ao longo da execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - A execução do presente contrato será de responsabilidade do Contratado, 
estando obrigado a cumprir todas as cláusulas constantes do Edital Pregão Presencial 004/2013. 
 
 
 



CLÁUSULA SÉTIMA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Executar o fornecimento, de forma regular e nas condições requisitadas, dos produtos licitados, 

conforme especificado no Edital e em seus anexos; 
b) Providenciar a imediata correção de eventuais deficiências apontadas pela Contratante quanto ao 

fornecimento dos produtos/serviços contratados; 
c) Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado com esmero e 

perfeição; 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente Contrato, tais 

como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, 
ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

e) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante a execução 
do contrato. 

f) Responder pela qualidade, quantidade, segurança e demais características dos equipamentos, bem 
como, as observações às normas técnicas. 
g)  Prestar assistência e informações sobre a utilização dos equipamentos. 
 
CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
A CONTRATADA, por ocasião do presente contrato, prestará a garantia dos equipamentos, nos 
seguintes termos: 
I - Garantirá a instalação e o funcionamento dos equipamentos descritos na sua proposta durante a 
vigência no período de garantia. 
II - Obrigar-se-á a reparar ou substituir, sem ônus ao CONTRATANTE, durante o prazo de garantia, 
conforme proposta, quaisquer unidades ou peças que venham a apresentar defeitos de fabricação ou de 
funcionamento. 
III - As garantias previstas nesta Cláusula não abrangem as substituições de peças ou componentes 
danificados por dolo, imperícia ou mau uso do equipamento por parte do CONTRATANTE. 
IV - Além do disposto em outras cláusulas, a CONTRATADA compromete-se a garantir ao 
CONTRATANTE, o uso e o gozo pacífico dos equipamentos vendidos, resguardando-o de embaraços 
e turbações de terceiros e respondendo por vícios e defeitos anteriores à venda. 
V - Deverá fornecer no período de garantia, o suporte técnico e assistência técnica necessária ao 
perfeito uso dos equipamentos. 
VI - O período de garantia será contado a partir da efetiva entrada em funcionamento dos 
equipamentos. 
VII - Obrigar-se-á a prestar assistência técnica durante o período de garantia que será de 12 meses. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 - Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 
sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota 
de Empenho pela recusa em recebê-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 



b) advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas editalísticas; 
c) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota 

de Empenho, por uma inadimplência superior a 30 (trinta), caracterizando inexecução total do mesmo.  
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de reincidência de descumprimento de cláusulas 
contratuais; e 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
10.2 - As penalidade aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Constitui obrigação da Contratante efetuar o pagamento dos produtos 
licitados, conforme especificado na Cláusula Terceira deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - É expressamente proibida a cessão integral ou parcial do 
objeto do presente contrato, salvo autorização por escrito da administração municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Fórum da Comarca de Constantina – RS, para 
dirigir quaisquer dúvida oriunda do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justo e contratados assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina. 
 
        
       Novo Xingu – RS, 09 de julho de 2013. 
 

 
________________________________ 

IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal em Exercício 

CONTRATANTE 
 

_________________________________ 
CARAZINHO  VEÍCULOS LTDA 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
     


