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CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO
ESTADO DE SAO PAULO

.site www cmbalsamo sp gov br e-mail:camara@cmbalsamo.sp.gov.br
RUA SÃO PAULO, N°740 - JD SÃO DOMINGOS- CEP: 15.140-000 -(0173264-1518

CONTRATO PARA AQuIsIcAo DE VEICULO ZERO QUILOMETRO

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, inscrito
no CNPJ sob n.° 56.847.507/0001-16, corn sede a Rua São Paulo, 740, JD São
Dorningos, na Cidade de Bálsamo/SP, representada pelo Sr. José Haroldo Magalhaes
Lourenco, Presidente da Câmara Municipal.
CONTRATADA:
ALPINIA VEICULOS E PEAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 03.926.925/0004-07, corn
sede a rua Antonio Candido Zei, 690, Vita Maria, na cidade de Batatais/SP, representada
pelo Senhor José Carlos Dutra, portador da cédula de identidade RG: 6.521.245 - SSP/SP
e do CPF n° 523.082.438-72, sócio.
LICITAçAO:
Processo n.° 02/18 - Pregao Presencial n.° 01/2018
Pelo presente instrurnento, entre as partes, a contratada acima especificada,
legitimamente representadas por quern de direito, por forca do Processo n° 02/18, sua
hornologacao e adjudicacao pelo Presidente da Câmara Municipal, tern em si como justos
e acordados a celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condiçoes
seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de veiculo novo, zero quilometro, tipo passeio, ano 2018, destinado
Municipal de Bálsamo.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$ 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil e
Quinhentos Reais).
CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:
0 pagamento será efetuado em ate 05 (cinco) dias, contados da data da entrega,
mediante emissão de nota fiscal, empenhada na contabilidade da Câmara Municipal de
Balsamo.
Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que irnpeca a liquidacao da despesa,
a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado ate que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras necessárias, nao ocorrendo, neste caso, qualquer onus a
CO NTRATANTE.
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaçao
qualquer obrigacao fiflanceira que the for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcao
monetária.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA:
0 prazo de entrega será de no rnáximo 30 (trinta) dias da assinatura deste contrato.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA:
0 presente contrato tern vigencia de 12 (doze) meses, conforme garantia minima prevista
no descritivo do Anexo I do Edital, expirando autornaticamente apos vencido este prazo,
independente de qualquer outro procedimento.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA:
Sern prejuIzo das demais disposicOes deste contrato e dos termos do Pregao Presencial
n° 01/2018, constituern obrigacOes da CONTRATADA:
I - Fornecer nas condicoes, no preço e no prazo estipulados na proposta, näo podendo
este ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato;
II - Fazer a entrega no endereco da solicitacäo da Câmara Municipal sern que implique
acréscimo no preco constante da proposta;
Ill - Substituir se apresentarem irregularidades, quando da conferência, no prazo máximo
de 02 (dois) dias;
IV - Estando em rnora a CONTRATADA, o prazo para substituicão, não interromperá a
multa por atraso;
V - Deverao se adequar as seguintes disposiçöes:
a) Deverão ser entregues exatarnente como foram solicitados;
b) Deverão ser de Otirna qualidade, em perfeito estado e corn prazo de garantia a contar
da data do seu recebimento definitivo;
c) Näo serão aceitos os que nao atendam as especificacoes, caso ocorra, o que não
estiver dentro da conformidade, será desprezada.
V - Não transferir a outrern, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem previa
anuência do CONTRATANTE;
VI - Manter todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no Pregao
Presencial no 01/2018, durante a execucao do contrato.
VII - Entregar o veIculo com insulfilm instalado dentro das normais legais, conforme
acordado na Ata de Sessão PUblica do Pregao Presencial n° 01/2018.
CLAUSULA SETIMA - DAS 0BRIGAc6Es DA CONTRATANTE:
Sem prejuIzo das demais disposiçOes deste contrato e dos termos do Pregao Presencial
n°. 01/2018, constituem obrigaçoes da CONTRATANTE:
I - Efetuar o pagarnento no valor estipulado na Cláusula Segunda;
II - Exigir o cumprimento rigoroso de todas as Cláusulas e condiçoes estabelecidas no
presente contrato;
III - Fiscalizar a execucao do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela observância do objeto do presente contrato;
IV - Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quando solicitada, informaçOes forrnais
A CONTRATADA, tendo em vista a orientá-la sobre quaisquer düvidas surgidas durante a
execução do presente contrato.
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CLAUSULA OITAVA - CESSAO OU TRANSFERENCIA:
0 presente contrato nao poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou
parcialmente.
CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIcOES GERAIS:
Além das disposicoes presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte
integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO:
A CONTRATADA fica obrigada a manter o preco do objeto do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:
A rescisäo contratual pode ser operada:
- Por ato unilateral e formal da Câmara Municipal, conforme os casos enurnerados nos
incisos I a xii e XVII a XVIII do art. 78 da Lei no 8.666/93;
II - Por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo Iicitatório, devendo a parte
interessada em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, corn 10
(dias) dias de antecedência;
III - A inexecução total ou parcial deste contrato, alérn de ocasionar a aplicaçao das
penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará tambérn a sua rescisäo, desde que
ocorrarn quaisquer rnotivos enumerados no art. 78, e acarretará também as
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
0 descumprimento das condicoes estabelecidas neste instrumento sujeitará a
CONTRATADA as penalidades previstas na Lei n. 8.666 e Iegislacao complementar.
I - Recusar-se, injustificadarnente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta;
II - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;
III - Ensejar o retardarnento na execucao do objeto deste Contrato;
IV - Não mantiver a proposta;
V - Faihar ou fraudar na execucao do objeto deste Contrato;
VI - Comportar-se de modo inidôneo;
VII - Cometer fraude fiscal.
Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, bern corno pelo descumprimento de normas
de Iegislaçao pertinentes a execucao do objeto contratual, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sançoes previstas no art. 87 da Lei
no 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá ao previsto no
Ato Convocatôrio.
As eventuais multas aplicadas nao eximem a CONTRATADA da reparaçao de possIvei
danos, perdas ou prejuIzos que os seus atos venharn a acarretar, nern irnpedem
rescisäo do contrato.

Pela rescisäo do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, serã aplicada a esta
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias üteis, contados a partir da sua
notificacao, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como fol apresentada.
Os valores apurados a tItulo de multa seräo retidos quando da realizacao do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou
judicialmente apos a notificaçao.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAçAO ORcAMENTARIA:
Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente
contratacao correrao por conta da dotacao orcamentaria:
01.01.00- CAMARA MUNICIPAL
01.031.0011.2002.0000 - Manutençäo da Secretaria da Câmara
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL:
As partes elegem o Foro desta Comarca de Mirassol, Estado de Sao Paulo, para dirimir
quaisquer dUvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as panes assinam este TERMO DE
CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas.
Cámara Municipal de Balsamo (SP), 01 de Novembro de 2018.

José Haroldo Magalhaes Lourenco
Presidente da Câmara Municipal de Bâlsamo
Contratante

José Carlos tra
Sócio da e1rfiprsa AlpInia Velculos e Pecas Ltda
Contratada
I

Testem u n/
Elton Marangoni Rodrigues de Assis
RG: 26.847.635-4
Moacir Affonso Jun' $
j
RG: 34.973.556-6

