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CONTRAT0 N° 97/2022
ORIUNDO PROCESSO LICITAT6RIO N° 121/2022 -PREGAO ELETRONICO N°.

10/2022

Que   entre   si   fazem    de    urn    lado   como
contratante   Fundo   Municipal   de   Sadde   de
Carrasco  BonitoITO,  e  de  outro  lado  como
contratada a empresa ALL CAR PROJETOS
EIRELl,   mediante   os   termos   e   condie6es
seguintes:

® PREAMBULO
0 FUND0 MUNICIPAL DE SAODE  DE CARRASC0 BONITO -TO,  Com  sede  na Av.
Tocantins,  N°  185,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  11.740.122/0001-30,  pessoa juridica
de    direito    ptlblico,    neste    ato    representado(a)    pelo(a)    Sr.    INACIO    ALVES    DA
CONCEIQAO,   portador  do   RG   630.617   2a   SSPITO  e   do  CPF   N°  972.442.871-00,
SECRETARIO   MUNICIPAL   DE   SAUDE   e   GESTOR   DO   FUNDO   MUNICIPAL   DE
SAUDE, doravante denominado de CONTRATANTE,  no final assinando, e do outro lado,
a   empresa   ALL   CAR   PROJETOS   EIRELl,   CNPJ   N°   42.308.623/0001-76,   I.E   N°
10.854.641-1,  I.M  N° 5406897,  sediada a  rua  10,  N° 238,  QD.  86,  LOTE 3/1,  SALA 305,
EDIFicIO  JOTABRADO  -SETOR  OESTE  -CEP.:  74.120-020  GOIANIA  -GOIAS  -
BRASIL;  atraves  de  seu  representante  legal  o  Sr.  ALEX  VAZ  DA  SILVA,  brasileiro,
casado,   portador(a)   do   RG   N°   4.884.750   DGPC/GO   e   CPF   N°   932.583.721-87,
doravante denominada CONTRATADA, formalizam entre si o presente ajuste, conforme
discriminado no Anexo  I do termo de  referencia do edital,  Descrita  na  clausula  primeira
deste contrato,  em  razao do  PROCESS0  N.°  121/2022,  Pregao  Eletr6nico  n.a  10/2022,
e   na   conformidade   das   clausulas   e   condie6es   seguintes,   independentemente   de
transcrieao e se regera pela Lei n° 8.666, de 21  de junho de 1993 e suas alterae6es,  Lei
10.520/2002, Decreto N° 10.024/2019 e alterag6es e pelas clausulas e condic6es abaixo:
convencionam entre si,  pelo presente Contrato,  a cumprir expressamente as Clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1  Contratagao  de  empresa  para  aquisigao  de  01  (urn)  veiculo  Caminhonete  Pick-Up
Cabine Dupla 4x4 (Diesel),  para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sal]de
de Carrasco BonitoITO,  conforme Proposta n° 11740.122000/1220-01, celebrado com o
Minist6rio da Sadde.

CLAUSULA SEGUNDA -DO PRAZ0 DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1,  0  prazo  para  fornecimento  do  objeto  ora  contratado  e  de  ate  30  (trinta)  dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra respectiva par parte da
CONTRATADA.
2.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato 6 de 06 (seis) meses contados a partir da
data  de sua  assinatura.                                                                                                    ALLCAR        3;,I:idp°o,d;I:r#R
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2.2.  0  bern  sera  entregue  no  local  designado  na  ordem  de  compras,  no  horario  das
O8hoomin as  12hoomin,  ou de 14hoomin as 17hoomin,  de segunda as sextas-feiras.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR CONTRATUAL

3.1.  0  valor global  do  presente termo  e de  R$  204.500,00  (Duzentos  e  quatro  nil  e
quinhentos reais).
3.2.  No  valor  acima  estipulado  ja  estao  inclusos  todas  as  taxas,  encargos,  impostos,
fretes,  carregamento  e  descarregamento,  seguros  e  demais  despesas  inerentes  ao
fornecimento do objeto contratado.
3.3. 0 bern ora contratados sera fornecido na quantidade e precos unitarios abaixo:

ITEM
APRES QUANT VLR  UNIT. VLR

DESCRICAO RS TOTAL

3

Veiculo    Pick    Up    Cabine    Dupla    4x4    (Diesel)

UND 1
RS204.500,00 RS204.500,00

Especificagao     minima:     Cor     Branca,     Zero     KM,
Motorizagao  minima  de  140CV,  Cambio  Manual  ou
Automatico, Tipo de direeao:  Hidraulica ou eletrica,  ar
condicionado, trio eletrico (04 vidros eletricos, travas e
alarme),     Kit     Multimidia,     acess6rio:     Protetor     de
caeamba.     freios  ABS  nas  quatro  rodas,  AIR  BAG
duplo frontal, para-choque dianteiro na cor do veiculo,
capacidade   para   05   (cinco)   passageiros,   cinto   de
seguranga    de    03    (tres    pontos)    para    todos    os
ocupantes,   rodas   de   liga   leve,   far6is   de   neblina,
estribos  laterais, jogo de tapetes,  com estepe,  chave
de   rodas,   triangulo,   e   macaco,   e   demais   itens   e
acess6rios de seguranga exigidos em lei, entregue no
municipio de Carrasco  BonitoITO.

Ja emplacado e licenciado em nome Fundo Municipal
de Satide de Carrasco BonitoITO no ato da entrega.

Garantia  minima 03 (tres) anos.

MARCA/MODELO:     FIAT    TOR0    FREEDOM    2.0
DIESEL 4X4 AUTOMATICA 2022/2022

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1.  Os pagamentos serao efetuados em  ate 30  (trinta) dias ap6s a  entrega,  mediante
apresentagao  de   Nota   Fiscal  com   liberagao  pela   Prefeitura   Municipal,   devidamente
atestada pela  unidade da  requisitante,  declarando o  recebimento do  (s)  produto  (s) em
plena consonancia com a ordem de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2.  Para a  execueao do  pagamento de que trata  o  item  anterior a  licitante vencedora
devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legivel
em nome do ORGAO Solicitante,  n° CNPJ,  o ndmero do processo licitat6rio,  numero de
sua  conta  bancaria,  o  nome  do  Banco  e  a  respectiva  agencia  em  que  devera  ser
creditado o valor devido pela  remuneragao apurada;
4.3.  No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido devera ser acrescido de
juros  morat6rios  de  0,5  %  (cinco decimos  por cento)  ao  mes,  apurados  desde  a  data
acima referida ate a data do efetivo pagamento, calculados "pro rata die",

CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO
ALL CAR

PROJETOS

EIRELl:4230    i76
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5.10s preeos contratados sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SEXTA -DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

6.1  Pelo descumprimento total ou  parcial das condig6es contratuais,  a CONTRATANTE
podera  aplicar a  CONTRATADA as seguintes  penalidades,  alem  da  responsabilizagao
civil e penal cabiveis, sem prejuizo as demais sang6es previstas os
Artigos 86 e 87 da  Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de  mora de 0,3%  (tres decimos por cento) por dia de atraso  injustificado na
entrega  do objeto deste  contrato,  ate  o  30°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  o valor do
objeto nao executado;
6.1.2  Multa de  20%  (vinte  por cento)  sobre  o valor do  objeto  nao executado  quando  o
atraso  for  superior  a  30  (trinta)  dias,  com  o  consequente  cancelamento  da  nota  de

®           i.Tn:3:an#:o:u,::::2:3T::an!tv::ct::r,?:rp;?sdi::i,:ei:br:e:mv:,:ru g:::::rd:ucao::rsa::;a::.cuasa:ng:

quando a contratada ceder o contrato,  no todo ou em  parte,  a pessoa fisica ou juridica,
sem autorizagao da contratante,  devendo reassumir o contrato no prazo maximo de  15
(quinze) dias,  contados da data da aplicagao da multa,  sem prejuizo de outras sang6es
contratuais;
6.1.4  Suspensao  do  direito  de  participar de  licitag6es  de  qualquer 6rgao  pdblico,  pelo
prazo de ate 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensao,
e  se  for  o  caso,  descredenciamento  do  Cadastro  de  Fornecedores  do  Municipio  de
CARRASCO  BONITO-TO  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto  pendurarem  os
motivos  determinantes  da  punigao  ou,  ainda,  ate  que  seja  promovida  a  reabilitaeao
perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5  Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administragao
Publica  enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  punieao  ou  ate  que  seja
promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contrato  ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes
e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior;
6.1.6  Nenhuma sangao sera aplicada  sem  o devido  processo administrativo,  que preve
defesa   pfevia   do   interessado   e   recurso   nos   prazos  definidos  em   Lei,   sendo-lhes
franqueada vista ao processo.

cLAusuLA sETiMA -DAs OBRiGAeoEs

7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1  Apresentar esclarecimentos necessarios para a execugao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato,
dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3  Notificar,  por escrito,  a  CONTRATADA,  fixando-lhe prazos para corrigir eventuais
irregularidades encontradas na execugao do contrato,  bern como, quando da aplicaeao
de multas,  retengao por danos causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4  Emitir a  devida  Ordem  de  Fornecimento  (OF)  ou  Ordem  de  Servigo  (OS)  para  a
contratagao pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:

ALL CAR

PROJETOS

Assinado de forma
digital par ALL CAft

PROJETOS
EIRELl:4230862300

EIRELl:4230   oi76
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7.2.1  Manter durante toda a execugao do presente contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilita?ao e qualificagao exigidas
no Processo Licitat6rio.
7.2.2 Atender a todas as despesas e  encargos de qualquer natureza  com  pessoal  de
contratagao,  necessarios  a  execueao  do  contrato,  inclusive  os  encargos  de  natureza
trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais,  de  acidentes  de  trabalho  e  outros  semelhantes,
relativos   a   execugao   do    objeto   deste    contrato,    sem    qualquer   vinculo    com    o
CONTRATANTE.
7.2.3  0ferecer,  como  uma  organizagao  completa,  independente  e  sem  vinculo  com  o
CONTRATANTE,   produtos  de  comprovada  qualidade,  sem  Onus  adicional  ao  prego
registrado.
7.2.4 Nao subempreitar o contrato a terceiros,  seja parcial ou  na sua totalidade.
7.2.5  Assumir de  inteira  responsabilidade  por  qualquer  dano  pessoal  ou  material  que
seus empregados venham  a causar ao  Patrim6nio da CONTRATANTE  ou  a terceiros,
quando da execugao do objeto deste contrato.
7.2.6  Atender  a  requisie6es  do  CONTRATANTE  sempre  que  for  solicitado  teste  de
qualidade dos produtos oferecidos.

cLAusuLA OITAVA -DOs REcuRsOs OReAMENT^RIOs

8.1  As despesas decorrentes da  presente  contrataeao,  objeto  deste  contrato,  correrao
por conta das seguintes dotag6es ongamentarias:

ORGAO:  14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO
uNiDADE OReAivlENTARiA:  0901  -FUNDO MUNicipAL DE SAUDE
AeAO:  1 024 -AQuisi9AO DE AMBULANciArvEicuLOs PARA SAUDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLAUSuLA NONA -DA RESCISAO

9.1   Este  contrato  podera  ser  rescindido  por  mlltuo  consentimento  entre  as  partes,  ou
unilateralmente   pela   CONTRATANTE   por   medida   de   interesse   publico,   mediante
notificagao a CONTRATADA, ou na ocorrencia de qualquer das hip6teses, previstas nos
incisos  I  a Xll  e Xvll  do artigo 78 da  Lei  Federal 8.666/93,  ou  ainda, judicialmente,  nos
termos da legisla?ao pertinente.

CLAUSULA DECIMA -DA VINCULACA0

10.10  presente  contrato  e  parte  integrante  do  Processo  Licitat6rio  121/2022,  Pregao
Eletr6nico  10/2022.
10.2   Constituem   parfes   integrantes  deste   Contrato   o   Edital   e   respectivos   anexos
vinculados  ao  processo  especificado  na  clausula  anterior,   como  se  deste  contrato
estivessem transcritos.

cLAusuLA DEciMA pRiMEiRA -DA sujEieAO E DOs cAsOs OMissos

11.1    As   partes   submetem-se   as   normas   das   Leis   8.666/93   e   10.520/02,   cujos
dispositivos fundamentarao a solugao dos casos omissos, em complemento ao Edital do
Pregao  Eletr6nico n° 10/2022, do Processo Licitat6rio competente.

ALL CAR                     Assinado de forma

PROJETOS              SL96tjaipo°:AILCAR
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CLAUSULA DEcllvIA SEGUNDA -D0 FOR0

12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco
Bonito -TO,  com exclusao de qualquer outro,  para nele dirimirem eventuais ddvidas ou
controversias decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (ties) vias de igual
teor e forma,  para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados
com as testemunhas. abaixo nomeadas e identificadas.

lNACIO ALVES

DA

®
CARRASCO BONITOITO,13 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital

por lNACIO ALVES  DA
CONCEICAO:9724428710

CONCEICAO:972  3ados: 2o22.12.13

44iRA7Ji8°ALVEsbAT88-REEICAo

See.  Mun. de Saude
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS 0
NOME  t'Ath
RGNO
CPF No €1.!€,,.. |¥€.
ASsl

` de` SDTQfo

cL€1 -&1

ALL CAR

PROJETOS

Assinado de forma
digital  por ALL CAR
f'ROJETOS

EIRELl:423o    :;R6ELl:42308623ooo

8623000176%:3:;i,2:3?,.;3,.13

ALEX VAZ  DA SILVA
CPF:  932.583.721-87
Representante Legal

ALL CAR PROJETOS EIRELI
CNPJ  n° 42.308.623/0001 -76

CONTRATADA

TESTEMUNHA 02:
NOMEyJH`Oiv/A"AFr.L~v#st.¢mt-ivrff

5gFN;o   ,c 3 C,   6 c6ly.   i ir. a giv
ASSINATURA:


