
             

 

    

CONTRATO. 
 

CONTRATO Nº______/2021, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG, E A 

EMPRESA PRIMAVIA MOTORS LTDA. 
 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NATALÂNDIA – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.593.752/0001-76, 

situada à rua Natalício, 560 - Centro, Natalândia/MG, neste ato representada 
por seu Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA GOMES, inscrito 

no CPF sob o nº 036.608.486-03, residente e domiciliado neste Município, 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

PRIMAVIA MOTORS LTDA, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 251, 
Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.043.592/0002-

80, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua 
gerente adm/financeira, Sra. Zulma Gomes de Almeida Ramos, brasileira, 

portadora da Cédula de Identidade nº MG-9.085.014 – SSP/MG e inscrita no 
CPF sob o nº 944.206.616-15, resolvem celebrar o presente Contrato, como 

especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 

029/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 010/2021, do tipo menor 
preço por item, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/02 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e 
condições a seguir pactuadas: 

 
1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público 

vincula ainda no Processo Licitatório nº 029/2021, na modalidade Pregão 
Presencial nº 010/2021, tipo menor preço por item, homologada no dia 29 de 

Março de 2021, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, 

bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. 

 
2 - DO OBJETO. 

 

2.1– O presente CONTRATO, tem por licitação Aquisição de 01 (um) 
VEÍCULO, zero km, tipo SUV, motor 2.0 Flex, dando como parte de pagamento 

01 (um) veículo Nissan Versa 16 SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749, 
conforme descrição abaixo: 

 
ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO Valor  

01 UM 01 VEÍCULO, ZERO KM, 

(PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO) TIPO SUV, 

MOTOR 2.0, FLEX, 

R$ 148.000,00 



             

 

    

AUTOMÁTICO / 4 PORTAS 
LATERAIS / ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO DE FARÓIS / AR 

CONDICIONADO / BANCOS 
REVESTIDOS PARCIALMENTE 

EM COURO / CHAVE DE 
PRESENÇA COM TELECOMANDO 
PARA ABERTURA DE PORTAS E 

VIDROS / COMPUTADOR DE 
BORDO / CONTROLE 

ELETRÔNICO ANTI 
CAPOTAMENTO/ CONTROLE DE 
ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE 

/ CÂMARA DE 
ESTACIONAMENTO TRASEIRA / 

FREIO DE ESTACIONAMENTO 
ELETRÔNICO / SENSOR DE 
ESTACIONAMENTO TRASEIRO / 

CONTROLE DE TRAÇÃO 
DIREÇÃO ELETRICA / FARÓIS E 

LANTERNAS EM LED / 
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DE 
FARÓIS/ FREIOS A DISCO NAS 4 

RODAS / RODAS EM LIGA LEVE 
MIN. ARI. 18 / PNEUS MIN 

225/55 / PILOTO AUTOMÁTICO / 
SISTEMA DE ÁUDIO EM TELA / 
TRAVAS ELÉTRIAS NAS PORTAS 

E PORTA MALAS / VIDROS 
ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS / 

TANQUE COMBUSTIVEL MIN. 60 
LT / AIR BAG LATERAIS, JOELHO 
PARA O MOTORISTA, CORTINA. 

COR: BRANCO  

 

2.1.1- Estima-se em R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) o valor 
global do presente CONTRATO tomando como base os preços licitados. 

 

 

3 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DOOBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

3.1- A entrega será única e em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de compra pela adjudicatária, devendo ocorrer 
diretamente na sede do município de Natalândia localizado na Rua Natalício, 

560, centro das 08:00 às 17:00 horas, pelo responsável do Setor, o qual 
vistoriará o produto, verificando-se os mesmos atendem a todas condições 

especificadas neste Edital. 

 



             

 

    

3.2 - Juntamente com os veículos deverão ser entregue a respectiva 
Nota Fiscal correspondente e o Certificado de Garantia do Veículo. 

 
3.3 - O veículo devera ter seu primeiro registro e licenciamento em 

nome da Prefeitura Municipal de Natalândia, não se aceitando, em 

hipótese alguma, veículos já emplacados/registrados por proprietário 
diverso. 

 
3.4. As despesas decorrentes da transferência do veículo Nissan Versa 16 

SV flex, ano 2013/2014, placa OXB – 4749 correrá por conta do licitante 
vencedor. 

 
3.5. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo Nissan Versa 

16 SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749, para sua propriedade, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do 

veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97. 
 

3.6- Não será permitida na entrega, a substituição do material ofertado, quer 
em função de outra especificação, outras marcas, etc. 

 

3.7-Constatada qualquer irregularidade na entrega dos materiais, a empresa 
vencedora da Licitação, obrigar-se-á a trocá-los imediatamente, sob pena de 

sujeitar-se a aplicação das multas nos termos legais. 
 

3.8-A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte o produto que estiver em 
desacordo com este termo de referencia. 
 

3.9-A Empresa vencedora se compromete a fornecer o produto com 
prioridade de atendimento tendo em vista o interesse público. 
 

3.10.O Veiculo que será entregue pela licitante vencedora deverá ser idêntico 

às especificações contidas neste Edital. Caso o produto não corresponda às 
especificações exigidas, será devolvido e poderá ser admitida uma 

substituição, desde que o prazo de entrega de 10 (dez) dias corridos contados 

do recebimento da ordem de compra não se tenha esgotado e a empresa 
possa fornecer, frise-se, dentro do restante do prazo. Nesta hipótese de 

substituição, caso seja realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não 
esgotado, não será aplicada a penalidade; se realizada após findo aquele 

prazo, o produto poderá ser aceito, entretanto, será apurada a aplicação das 
multas cabíveis. 
 

 

3.11. Se o Veiculo não for recebido a empresa vencedora compromete-se a 
refazer, substituir, retificar, adequar os serviços que estiverem em desacordo 

com o solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, sem qualquer 
custo ou ônus para a Prefeitura, correndo por conta da EMPRESA VENCEDORA 

as respectivas despesas. 
 



             

 

    

3.12. Eventuais atrasos na entrega do Veiculo deverão ser justificados pela 
empresa adjudicatária, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

Edital. 
 

4 - DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO. 
 

4.1 - Constatadas irregularidades no objeto, na forma na cláusula anterior, a 

Administração poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeição por quaisquer dos motivos 

elencados na clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a empresa vencedora deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados da notificação por escrito. 
  

5 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

I- Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

1- Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta 
licitação, nas condições estabelecidas pela CONTRATADA. 

 
2- Manter, durante o período de vigência do Contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 
 

3- Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis 
e às recomendações aceitas pela boa técnica, observadas, especialmente, as 

disposições deste Termo de Referência. 
 

4- Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 
Administração Municipal, atendendo prontamente a quaisquer reclamações. 

 
5- Providenciar que seus empregados portem crachá de identificação quando 

da entrega dos veículos ao Município. 
 

6- Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de 

seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 



             

 

    

que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas à execução do objeto 
deste Termo de Referência. 

 
7- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.  

 
8- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação do objeto deste Termo de Referência. 
 

II - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

1- Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
Administração Municipal para a entrega dos veículos, proporcionando todas as 

facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições estabelecidas. 

 
2- Rejeitar os veículos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas, 

arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato. 

 
3- Solicitar o reparo ou a substituição dos veículos que apresentarem defeito 

de fabricação durante o prazo de garantia. 
 

4- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade no 
fornecimento dos veículos. 

 
5- Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do contrato. 
 

6- Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 
 

7- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, por meio de servidor designado legalmente como 

Representante da Administração, que atestará as Notas Fiscais/Faturas, para 

fins de pagamento. 
 

8- Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo 
estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 

previstas no instrumento contratual. 
 

6-CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. 
 

6.1- O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total 
ou parcialmente. 



             

 

    

7-DO PAGAMENTO. 
 

7.1- O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias 
após a efetiva entrega definitiva do produto, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, pelo preço da proposta  adjudicada e 

homologada. 
 

7.1.1 – O pagamento de veículo relativo será feito, dando-se como parte no 
pagamento o veículo Nissan Versa 16 SV flex, ano 2013/2014, placa 

OXB - 4749, conforme Anexo I a este Edital. 
 

7.1.2. A Nota Fiscal referente ao veículo fornecido, deverá ser emitida em 
nome da PREFEITURA e encaminhada ao Departamento de Administração da 

Prefeitura Municipal após conferido e recebido o bem nos termos deste edital.  
 

7.1.3. A Nota Fiscal relativo ao veículo será emitida pelo valor total do veículo 
ofertado, sem qualquer abatimento relativo ao veículo que será dado como 

parte do pagamento, sendo que o pagamento será efetuado pelo valor da 
proposta após abatido o valor ofertado pelo veículo Nissan Versa 16 SV flex, 

ano 2013/2014, placa OXB - 4749, sendo a quitação da nota fiscal pelo 

seu total. 
 

7.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizados. 
 

7.3 – A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não efetuar o pagamento 
se, no ato da atestação, o fornecimento do produto não estiver de acordo com 

as especificações apresentadas no Procedimento Licitatório. 
 

7.4 - Quando a data limite do pagamento coincidir com final de semana, 
feriado ou recesso, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 

subseqüente. 
 

7.5- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a 

Contratada dará a Prefeitura Municipal pleno, geral e irretratável quitação dos 
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer 

título, tempo ou forma. 
 
 

8-DO REAJUSTE. 
 

8.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 
desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, 

alínea “d” da Lei 8.666/93.  

 



             

 

    

8.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 
formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 
 

9-DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA. 

 
9.1-O presente CONTRATO, terá o prazo de duração de 12 (doze) meses, 

iniciando se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante 
Termo Aditivo. 

 
10 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS. 

 
10.1 - Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento 

só poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, 
atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 
11- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 
11.1-Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente 

CONTRATO, são oriundos das dotações orçamentárias prevista no Orçamento 

Municipal vigente nº:  
 

02.01.01.04.122.0401.1004.4.4.90.52.00  
 

Ficha 52 

 

11.2- A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada 
à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 

consignada na Lei Orçamentária Anual. 
 

12 - DA RESCISÃO. 
 

12.1 - O CONTRATO poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 
o primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a 

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos 
artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

 

12.2 - ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.  

 
13- SANÇÕES. 

 
13.1- Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, 
por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto do contraio, até o 

limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 



             

 

    

 
13.2- Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93:  

 

I-advertência; 
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,  

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
13.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em 
razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde 

que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 
data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação 

da pena. 
 

13.4- As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
14- DOS CASOS OMISSOS. 

 
14.1- Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial n.º. 
010/2021, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda 

que delas não se faça aqui menção expressa. 
 

 
 

 
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

15.1 - A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que 
solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos Sociais, gerados 
em função da execução do objeto do presente CONTRATO. 

 
15.2 - A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, firma 

termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência do produto e 
qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 

 



             

 

    

15.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 
supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da 

Lei 8.666/93. 
16 - DO FORO. 

 

16.1 - Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica 
eleito o FORO da Comarca de Bonfinopolis de Minas, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões decorrentes deste CONTRATO. 
 

E, por estarem às partes, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, 
assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. 
 

Natalândia – MG, 31 de Março de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 
Geraldo Magela Gomes – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 

 

 

PRIMAVIA MOTORS LTDA 

CNPJ: 21.043.592/0002-80 

Zulma Gomes de Almeida Ramos – Gerente adm/financeira 

CONTRATADA. 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________/______________________ 

Nome:                  Nome: 

R.G:                                                R.G: 
 


