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CONTRATO N. 011/2016 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA, CNPJ nº 

17.952.508/0001-92, situada na Rua Juca Pereira, 31 – Centro, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO 

CARLOS FERREIRA ALVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG nº MG-654.820, Portador do CPF nº 379.980.806-04, 

no uso e gozo de suas atribuições e prerrogativas legais, designada 

simplesmente CONTRATANTE, e por outro lado, a empresa NORTE 
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME, CNPJ 11.821.947/0001-80, 

situada na Rua José Paulino Sobrinho, 170 – São Judas Tadeu, 
36.087-510, representada neste ato por CELSO AGOSTINHO 

MACHADO, separado judicialmente, portador do CPF nº. 
280.948.916-53, residente na Rua Manoel de Oliveira Miranda, 47 – 

Bairro São Judas Tadeu, a seguir denominado CONTRATADO, tem 
justo e contratado O FORNECIMENTO DE PNEUS, precedido de 

processo licitatório nº 011/2016, na modalidade convite nº 01/2016,e 
de acordo com as cláusulas e condições seguintes, as quais se 

obrigam por si e por eventuais sucessores:  

PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

 
1.1 - O presente contrato se fundamenta nas disposições da Lei 

8666/93 e suas alterações posteriores. 

 
SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS 

 
2.1 - Independentemente de transcrição integra o presente 

instrumento como se nele estivessem fielmente transcritos o 
instrumento convocatório e seus anexos e as propostas técnica e de 

preços da CONTRATADA. 
 

TERCEIRA - DO OBJETO 

3.1 – A CONTRATDA obriga-se a fornecer PNEUS para veículos 

automotivos e máquinas pesadas pertencentes a este órgão público, 
para atender a demanda das secretarias municipais e conveniados, 

conforme justificativas e condições delimitadas no presente Convite e 
seus demais Anexos. 
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N° Item Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

2 PNEU 1000 R20 RADIAL (BORRACHUDO) UND 4 R$ 1.693,00 R$ 6.772,00 

3 PNEU 1000 R20 RADIAL (LISO) UND 2 R$ 1.660,00 R$ 3.320,00 

4 PNEU 12.4X24 UND 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

5 PNEU 12X16,5 UND 2 R$ 963,00 R$ 1.926,00 

6 PNEU 14,9X28 UND 2 R$ 2.018,00 R$ 4.036,00 

7 PNEU 175/70R13 UND 20 R$ 211,00 R$ 4.220,00 

8 PNEU 175/70R14 UND 20 R$ 330,00 R$ 6.600,00 

9 PNEU 175/70R14 CARGA UND 20 R$ 365,00 R$ 7.300,00 

10 PNEU 18.4X30 UND 2 R$ 2.910,00 R$ 5.820,00 

11 PNEU 185/14 UND 30 R$ 352,00 R$ 10.560,00 

12 PNEU 185/60R14 UND 12 R$ 332,00 R$ 3.984,00 

13 PNEU 185/70R14 UND 10 R$ 333,00 R$ 3.330,00 

14 PNEU 215/75R17,5 UND 10 R$ 802,00 R$ 8.020,00 

15 PNEU 225/75R15 UND 4 R$ 790,00 R$ 3.160,00 

16 PNEU 900X20 UND 6 R$ 910,00 R$ 5.460,00 

R$ 77.508,00 

 

QUARTA - DO PRAZO 
 

4.1 - O prazo para fornecimento dos produtos será até 31/12/2016, 
iniciando-se na data da assinatura do contrato. 

 

QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
5.1 -A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, por servidor ou empresa 

especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a 
atribuição de atestar a realização do objeto de conformidade com o 
previsto neste instrumento. 

5.2 -A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento 
documentos de cobrança que não atendam rigorosamente às condições 

previstas neste instrumento, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não 

representará, jamais, novação ou alteração do que ficou pactuado. 
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5.3 -Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a LICITANTE será 
sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum 

efeito, quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 
5.4 -A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da Prefeitura e não exclui 

ou reduz a responsabilidade exclusiva da LICITANTE, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não 

implicarão em co-responsabilidade da Prefeitura ou de seus prepostos. 

 

SEXTA - DOS PREÇOS, REAJUSTAMENTOS E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO. 

 
6.1 – O pagamento da concretização desta licitação será efetuado 

pelo Setor financeiro da Prefeitura, por processo legal, no prazo de 
até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, com o devido 

recebimento do Setor responsável, da quantidade requisitada, 
mediante apresentação da CND do INSS e FGTS. 

 
6.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 

 

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 
 

6.4 - A despesa global com a execução deste contrato é de 
R$77.508,00 (setenta e sete mil e quinhentos e oito reais), conforme 

descrito na proposta apresentada pela licitante. 
 

SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE 

 
7.1 - A CONTRATADA obriga-se: 

a)  Não transferir a terceiros, ou subcontratar o objeto do presente 
contrato, no todo ou em partes, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE. 

b) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorrer na 

constituição da CONTRATADA, 

c) Apresentar, sempre que solicitado, e juntamente com as Notas 
fiscais emitidas mensalmente, o certificado de regularidade junto à 
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Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, devidamente atualizadas, 

d) Manter durante toda a execução do objeto as condições de 
habilitação e qualificação exigidas. 

e)  A CONTRATADA se obriga, também, a comunicar à 
CONTRATANTE, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) 

horas, qualquer ocorrência anormal verificado na execução do 
contrato que possa resultar eventual atraso no prazo contratual. 

7.2 – A CONTRATANTE obriga-se: 

a) Aplicar ao FORNECEDOR, penalidades quando for o caso; 
b) Prestar toda e qualquer informação, solicitada pelo 

FORNECEDOR, necessária à perfeita execução do contrato; 
c) Efetuar o pagamento a contratada, após a confirmação da 

entrega dos produtos; 
d) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer 

sanção; 
e) Fiscalizar o fornecimento dos produtos na forma exigida no 

Convite. 

 

OITAVA - DA EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1 - As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que 
resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendido os 

fenômenos naturais tais como inundações e outros, ou decorrentes 

de atos governamentais, tais como embargos, estados de sítio e 
outras ou quaisquer circunstâncias alheias às vontades das partes, 

imprevisíveis, sempre na medida que impeçam ou retardem o 
cumprimento das respectivas obrigações. 

8.2 - À parte cuja prestação for impedida ou retardada por quaisquer 
dos fatos ou atos acima mencionados deverá imediatamente 

comunicar e provar a ocorrência a outra parte, por escrito, expondo-
lhes as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a 

execução do pactuado. 

8.3 - Cessado o impedimento, retorna-se a execução do objeto, 

prorrogando-se o prazo contratual de tantos dias quantos tiverem 
sido os de sua paralisação, ressalvada à CONTRATANTE, se o 

período de paralisação tiver sido superior a 10% (dez por cento) do 
prazo pactuado, a faculdade de o rescindir. 

NONA - DA RESCISÃO 
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9.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo 
qualquer uma das hipóteses prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

 

9.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 

79 da mesma lei. 

DÉCIMA - DO VALOR 

10.1 - Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 77.508,00 (setenta e 
sete mil e quinhentos e oito reais). 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS FONTES DE RECURSOS 

11.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da 
dotação sob o nº: 

 
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.002.2.0008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.002.2.0011 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL 
3.3.90.30.00.2.03.00.20.606.006.2.0016 - PROGRAMAS DE APOIO A PRODUÇÃO 
RURAL 
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.005.2.0021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO 
SERVIÇOS DE OBRAS  
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.005.2.0024 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.002.2.0026 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 
3.3.90.30.00.2.08.00.12.361.001.2.0049 - TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
11.2 - Nos exercícios futuros as despesas correrão à conta da dotação 

orçamentária prevista no orçamento para atender a dispêndio da 

mesma natureza. 
 

DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas 

na proposta ou no contrato, a Prefeitura poderá aplicar à contratada 
as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilização civil e penal cabíveis.  
 

10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas 
decorrentes do descumprimento previsto no item anterior: 

 
10.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) 

dia de atraso, sobre o valor do contrato; 
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10.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento 

do mesmo; 
 

10.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, no caso da 
contratada,  injustificadamente, desistir da contratação. 

 
10.3 - O recolhimento das multas referidas nos subitens 10.2.1, 

10.2.2 e 2.3 deverá ser feito, através de guia própria, a Prefeitura, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for 
aplicada a multa. 

 
10.4 - As penalidades previstas neste Convite poderão deixar de ser 

aplicadas, total ou parcialmente, a critério da Administração 
Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada 

como relevante. 
 

DÉCIMATERCEIRA –  DO REGIME DE EXECUÇÃO 
13.1 – Empreitada por preço certo e global. 

 

DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Andrelândia, Estado de Minas 
Gerais com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, como competente para dirimir qualquer questão decorrente 

da execução deste instrumento. 
 

DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - A CONTRATADA, ainda que demandada administrativa ou 

judicialmente, não poderá opor à CONTRATANTE qualquer tributo, 
seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão de obra e 

materiais empregados no objeto, correndo a sua conta exclusiva os 
pagamentos que sob esses títulos houver sido feito, e de processos 

que contra si houver sido instaurado, não sendo aceita 
qualquercobrança oneradas de tais encargos, ainda que por sua 

própria natureza sejam suscetíveis de translação. 

15.2 - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 65 

da lei 8666/93, a CONTRATANTE se reserva o direito de acrescer ou 
reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente 

instrumento estipulando-se, na ocasião, preços, prazos e todos os 

demais elementos indispensáveis a perfeita caracterização da 
alteração, tudo regulado em termo aditivo assinado pelas partes.  
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15.3 - São resguardados os direitos da CONTRATANTE, previstos no 
arts 58 e 78 da Lei 8.666/93, nos casos de rescisão contratual 

regulada pelos artigos 77, 78 e 79 do mesmo dispositivo. 

E por estarem justos e contratados, em testemunho do que 

ficou estabelecida, à parte assinam o presente instrumento, 
digitados e imprimido em 2 (duas) vias de igual forma e teor, 

na data adiante mencionada, para todos os fins de direito. 

 

Arantina, 04 de fevereiro de 2016. 

   

_______________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARANTINA 

FRANCISCO CARLOS FERREIRA 
ALVES 

CONTRATANTE 

 

_________________________
NORTE COMÉRCIO DE PNEUS 

LTDA – ME 
CELSO AGOSTINHO MACHADO 

CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS 

 
 

_____________________ 
Nome 

Identidade 

 
 

____________________________ 
Nome 

Identidade      
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