
ESTADO DE GOIÁS 
CNPJ n° 36.827.103/0001-77 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

TERMO DE CONTRATO N. 016/2017 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Que entre si celebram a Câmara Municipal de 

Ipameri, Estado de Goiás, e a empresa Tudo 
Comércio de Veículos Ltda., na forma e 

condições abaixo especificadas.

A CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ n. 36.827.103/0001-77, com sede Av. Dr. Gomes da 

Frota, 12, Centro, nesta cidade de Ipameri, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente, Sr. JÂNIO PACHECO, 
portador do CPF n° 198.360.741-04, e da RG n.° 12282788-SSP/GO, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 105, centro Ipameri -  Goiás, e a 
empresa TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., com sede à Avenida Multirão s/n 

esq. Com Rua T-55, Qd. 102 Lt. 1/5 e 19/24, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, inscrita no 

CNPJ sob o n. 0 14.234.954/0001-73, neste ato representada pelo seu representante, 
Sr. Rogério Caetano de Almeida Neves, brasileiro, residente e domiciliado Avenida T- 

7 n. 421, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, portador da RG n° 1457938 -  SSP/GO e CPF 
n° 350.465.971-87, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
considerando a Homologação e Adjudicação do objeto da licitação de que trata a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.° 01, consoante o Processo n° 014 e a 
Lei 10.520/2002; a Lei n.°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais 

ordenamento jurídico que disciplina a matéria; RESOLVEM celebrar o presente 
Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:
Da fundamentação legal: O presente termo de contrato fundamenta-se nas 

disposições constantes da Lei Federal n.° 10.520/2002, da Lei Federal n. 8.666, de 

21 de junho de 1993.
Da data e local de assinatura: Lavrado e assinado em Ipameri, aos 16 dias do mês 

de novembro de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a
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aquisição de 01 (um) veículo executivo, tipo sedan, novo, 0 km, abaixo descrito, 

conforme proposta apresentada pela Contratada, a qual integra o presente termo, 

independente de transcrição.

• Veículo modelo Prisma LT 1.4, marca Chevrolet, 2017/2018, novo, 0 Km.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato 
será de 30 (trinta) dias, contado a partir de sua assinatura pelas partes.

O Presente Contrato terá Vigência de 16 de novembro de 2017 até 16 de Novembro 

de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
3.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

neste contrato;
3.2. Fornecer à CONTRATADOS documentos, informações e demais elementos que 

possuir, ligados ao presente contrato;
3.3. Exercer a fiscalização do contrato, na forma da cláusula oitava;

3.4. Receber o objeto do contrato nas formas definidas;
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1. Entregar o veículo, objeto deste contrato, de acordo com as especificações, no 

prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do presente termo.
4.2. Fornecer, às suas custas, o transporte próprio e necessário à entrega do objeto.
4.3. Arcar com os ônus e o desembolso decorrentes de consumo, avarias ou perdas, 

antes e durante a entrega do objeto.

4.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Câmara Municipal de 

Ipameri ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

conforme o art. 70 da Lei 8.666/93.
4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.
4.6. Arcar com os custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, contribuições 

fiscais e parafiscais, emolumentos e taxas de qualquer natureza, que direta ou 
indiretamente incidam sobre a execução do objeto.
4.7. Reparar, corrigir, remover, substituir, sob sua exclusiva e integral
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responsabilidade, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de Ipameri e sem 

importar em alteração do prazo contratual, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou avarias resultantes da execução do objeto.

4.8. Não ceder a terceiros, em hipótese alguma, o presente contrato, no todo ou em 

parte, sem o prévio e expresso consentimento da fiscalização da Câmara Municipal 
de Ipameri.

4.9. Também são obrigações da CONTRATADA àquelas estabelecidas no Edital 

Pregão Presencial n° 01/2017 e seus anexos, independentemente de estarem 
transcritas neste termo.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a 

execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, 

para o exercício de 2017: 1101.01.031.0001.1003.100.20170595 - Equipamento e 
Material Permanente.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO: Dá-se a este contrato valor total de 
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos dos 

materiais a que se refere esta cláusula serão efetuados na conta corrente n° 41635-0, 

agência 4378, BANCO ITAÚ, de titularidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para pagamento é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da entrada do documento de crédito, isento de erros, na repartição 
competente, previamente atestado por servidor designados para a fiscalização do 

contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer 
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de vencimento ocorrerá 10 (dez) dias 

uteis contados da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A forma de pagamento será mediante a entrega do 
objeto em condições e valores correspondentes aos expressos na fatura e proposta 

apresentada.
CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O veículo objeto deste contrato deverá ser entregue de 
acordo com a especificação deste Edital e Proposta apresentada, no órgão e local 
designado pela Câmara Municipal de Ipameri.
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PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo para entrega do objeto será de no máximo 15 
(quinze) dias, contados da data de assinatura do presente termo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo 

com as cláusulas avençadas e observados os termos deste edital e a legislação 
vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou 
parcial, na forma do item XV do Edital.

PARÁGRAFO QUARTO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada 

pela Câmara Municipal de Ipameri, através do servidor Ábdon Alves Ferreira Neto, 
Diretor Geral, o que será responsável pela fiscalização.

PARÁGRAFO QUINTO: Os responsáveis pela fiscalização verificarão se o objeto 
entregue pela CONTRATADA confere com a descrição constante da proposta- 

detalhe em quantidade e qualidade, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, 

comunicarão o fato à autoridade superior, no prazo máximo de três dias, para adoção 
das medidas cabíveis.

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE: A CONTRATADA é responsável por 

danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença 

de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 
inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 
fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a Administração, a 
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como 

condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O presente contrato

poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas na Lei n° 
8.666/93, através de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser 

rescindido por ato unilateral da Câmara Municipal de Ipameri, pela inexecução total ou 
parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADA direito a 
indenizações de qualquer espécie com as conseqüências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem como pelos
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motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao 
contraditório e a prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES: A CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades previstas no art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93, assegurado o 
contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 
contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de até 2% (dois por cento) do 
valor do contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pela administração e da aplicação de outras sanções previstas 
neste edital e na legislação inicialmente citada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas administrativas serão aplicadas a critério da 

Câmara Municipal de Ipameri, atendendo à gravidade da infração até o valor máximo 

acumulado de 20% (vinte por cento) do valor do contrato em seu total.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas administrativas previstas na cláusula anterior 

não têm caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por 
perdas e danos das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente 

contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não 
ser com prévio e expresso consentimento da Câmara Municipal de Ipameri, sob pena 

de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: A CONTRATADA
se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO:
Após assinatura deverá o presente contrato ser publicado, em extrato, no Placar da 

Câmara Municipal de Ipameri, correndo os encargos por conta Câmara e remetendo- 
se cópia do mesmo, no prazo legal, ao Tribunal de Contas dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro da 
Cidade de Ipameri - Goiás, para ação que resulte ou possa resultar do disposto neste
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contrato.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e para uma única finalidade, depois de lido e achado 
conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.
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