
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 338/2011

Termo  de  contrato  que  entre  si  fazem  o  Município  de  Itaqui  e  a  empresa 
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA, tendo como objeto a aquisição de veículos.

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS que fazem de 
um lado  o  MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335, denominado neste ato como 
CONTRATANTE representado  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,  Gil   Marques  Filho  brasileiro,  maior,  residente  e 
domiciliada nesta cidade, inscrita no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, 
e  domiciliado  nesta  cidade  e,  do  outro  lado FELICE  AUTOMÓVEIS  LTDA inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
91.525.790/0001-84, com sede em Santiago/RS na Rua Bento Gonçalves, nº 1.713 Centro, CEP: 97.700-000,  neste ato 
representada  por  seu  Diretor  Executivo  o  Sr.  José  Arlei  Boelter,  CPF  nº  474.090.960-04  doravante  denominada 
CONTRATADO, tendo em vista o  Processo Administrativo nº. 95312/2011, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto Municipal  
nº 4728/2005 e a Lei nº 8.666/93, e o edital Pregão Presencial nº 031/2011 perante as testemunhas nomeadas e firmadas, 
os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  aquisição  de  01(um)  veículos,  zero  quilômetro, 
fabricação/modelo 2011, conforme especificações abaixo:

Item Descrição Quant Valor Unitário Valor total

01 Um automóvel, 0 km, FIAT MILLE FIRE ECONOMY 
1.0  FLEX 2  p,  2012 cor  preta,  ar  condicionado,  ano 
2011, modelo 2012, motor 1.0, 04 cilindros, transversal 
anterior, 02 válvulas por cilindro, com 65 cv (gasolina, 
66 cv (álcool) a 6.000 rpm, torque máximo 9,1 (g), 9,2 
(e) a 2500 rpm, 08 válvulas, bicombustível, diferencial 
incorporado a caixa de câmbio, 05 marchas a frente e 
uma  a  ré,  tração  dianteira  com juntas  homocinéticas, 
freios  de  serviço  hidráulico  com  comando  a  pedal, 
traseiro a tambor com sapata auto centrante e regulagem 
automática de jogo, dianteiro sistema a disco rígido com 
pinça  flutuante,  amortecedores  dianteiros  e  traseiros, 
hidráulicos,  telescópios  de  duplo  efeito  tipo  WET, 
suspensão  dianteira  Mc  Pherson  com  rodas 
independentes, braços oscilantes inferiores transversais 
com  barras  estabilizadoras,  suspensão  traseira  com 
rodas  independentes  braços  oscilantes  inferiores, 
direção  sistema  mecânico  com  pinhão  e  cremalheira, 
rodas aro 4,5x13 de aço estampado com pneus 1.65/70 
R13, peso máximo 400 kg, carga útil 400kg, em ordem 
de  marcha  820  kg,  porta  malas  290  litros,  tanque 
combustível 50 litros, itens conforme edital, com todos 
os equipamentos de série e equipamentos exigidos pelo 
CTB.

01 R$ 26.300,00 R$ 26.300,00

Cláusula Segunda: DO RECEBIMENTO:

2.1. Os  veículos  deverão  ser  entregues,  sem  custo  adicional,  na  Prefeitura  Municipal  de  Itaqui,  Rua  Bento 
Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS, no horário das 8 horas as 12 horas de segunda à sexta-feira;

2.2. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar  da assinatura do contrato 
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2.3. O veículo será   inspecionados no ato da entrega para verificação dos equipamentos de segurança, bem como  
suas condições gerais.

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

2.5. O licitante que não for fabricante  da maquina deverá comprovar  que é representante  autorizada através  de 
carta  de  exclusividade   expedida   pelo  fabricante  ,em vigor,em forma  original   ou  cópia  reprográfica  autenticada  
expedida pelo fabricante(papel Timbrada)

2.6. A contratada deverá entregar  o veiculo acompanhada  de seus manuais de operação e manutenção, e manual ou 
catalogo de peças de reposição  editado pelo fabricante podendo ser original ou copia  reprográfica. Os documentos  
deverão estar em língua portuguesa ou traduzida para este idioma

Cláusula Terceira: DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente contrato, a  
importância de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais).

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado  conforme laudo emitido pela secretaria competente.

Parágrafo Primeiro.   A nota fiscal/fatura  emitida pelo fornecedor deverá conter,  em local  de fácil  visualização,  a 
indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e  
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Parágrafo Segundo O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar de empresas  
optantes pelo Simples.

Cláusula Sexta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 5:  Secretaria Municipal de Obras Viação e Transportes
Unidade 03: Departamento de Obras e Conservação
Projeto Atividade: 2184 – fundo de gestão compartilhada saneamento
Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente                
Recurso 1712 -FGCS 

Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no item 13 do ato convocatório.

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da  
Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e 
indenizações a ele devidos;
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b)  retenção  dos  créditos  do  contrato,  se  existentes,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  ao 
CONTRATANTE.

Cláusula Nona: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou parcial do  
contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima: 

O  prazo  para  a  execução  do  contrato  será  até  a  entrega  da  totalidade  do  material,  não  podendo 
ultrapassar  exercício financeiro de 2011.

Cláusula Décima Primeira: DA GARANTIA DO MATERIAL

Paragrafo Primeiro. O objeto do presente contrato tem garantia  minima de 01 (um) anos, sem limite de quilometragem 
(exceto quanto as peças de desgaste pelo uso), quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA 
responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Parágrafo  Segundo.  Os  serviços  de  garantia   e  assistência  técnica  para  as  maquinas  deverão  ser  prestados 
obrigatoriamente por  empresa autorizada pelo fabricante  com sede no estado do Rio Grande do Sul não podendo 
repassar  ou terceirizar 

Cláusula Décima Segunda: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado ao  Pregão Presencial nº 031/2011, à proposta do vencedor,  a Lei nº  

10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93

Cláusula Décima Terceira: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e  
forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, 08 de novembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeita em exercício
                                                       

________________________________
 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA 

 José Arlei Boelter
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