
Município de Monteara 
Prefeitura Municipal de Nhandeara 

Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 - CEP 15190-000 
Fone/Fax: (17) 3467-4990 

CNPJ 45.146.271/0001-98 - Estado de São Paulo 

"Termo de Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE NHANDEARA e a empresa VALE 
DO SOL COMÉRCIO DE PEÇAS E RETIFICA DE 
MOTORES LTDA". 

CONTRATO N° 017/2020 
Dispensa de Licitação n° 467/2020 

Processo n° 022/2020 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NHANDEARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 
na rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, n° 359, nesta cidade de Nhandeara, 
Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 
45.146.271/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOSÉ 
ADALTO BORINI, portador do RG n° 20675412-SSP/SP e do CPF n° 
126.658.078-66, brasileiro, com residência e domicílio na Rua Joaquim 
Fernandes de Mello, 20, Centro, nesta cidade de Nhandeara/SP, doravante 
denominada simplesmente 'CONTRATANTE", 

e de outro lado, a empresa 

VALE DO SOL COMÉRCIO DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 02.758.987/0001-33, com sede na Av. Anézia Menezes de Lima, 
n° 6318, Jardim Bom Clima - CEP 15.505-045, na cidade de Votuporanga - 
SP, representada por MAELSON ALVES RIBEIRO, brasileiro, titular do RG n° 
13.117.326 SSP/SP e do CPF n° 109.376.878-98, residente e domiciliado na 
Rua Paulo Ferreira de Oliveira, n° 3287 - Térreo, Jardim Alvorada - CEP 
15500-325, na cidade de Votuporanga-SP, doravante denominada 
"CONTRATADA", 

tem entre si, justo e combinado o que diante se segue, por intermédio das 
cláusulas a seguir articuladas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

( 

2\\ 	

1.1. O objeto do presente instrumento é contrafação de empresa para 
realização de manutenção corretiva, compreendendo peças e serviços para 
retifica do motor do veículo Ônibus Scania 113, ano de fabricação e modelo 
1993/1993 placa BXC-3200. 
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1.2. Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, no qual a 
contratada declara pleno conhecimento, os seguintes documentos: a) Termo 
de Referência constante dos autos do processo de Dispensa de Licitaçõ o 
n°467/2020; b) a proposta/orçamento de 02 de março de 2.020, apresentada 
pela CONTRATADA. 

1.3. O objeto poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidos as condições 
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no 
parágrafo 1°, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. As partes atribuem para efeito de direito, o valor total estimado de R$ 
17.497,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e sete reais), conforme se 
segue: 

Item Qtde. Descrição dos Serviços Valor unif. Valor Total 
01 01 PLAINAR BLOCO CILINDRO 200,00 200,00 
02 01 POLIR VIRABREQUIM 130,00 130,00 
03 06 EQUALIZAR CAMISAS 7000 420,00 
04 06 EMBUCHAR BIELA 40,00 240,00 
05 07 MANDRILHAR BERÇO MANCAIS 60,00 420,00 
06 06 FACEAR CABEÇA PISTÃO 30,00 1800 
07 07 AJUSTAR MANCAIS 30,00 210,00 
08 01 RETIFICAR VOLANTE 150,00 150,00 
09 01 BALANCEAR CONJUNTO 500,00 500,00 
10 06 AJUSTAR BIELA 40,00 240,00 
11 01 LIMPEZA QUIMICA 350,00 350,00 
12 01 MONTAGEM COMPLETA 1.900,00 1.900,00 
13 01 PINTURA DO MOTOR 130,00 130,00 

Qtde. Descrição das Peças Valor unit. Valor Total Item 
01 06 KITS DO MOTOR 650,00 3.900,00 
02 02 JOGO DE ARRUELA ENCOSTO 60,00 120,00 
03 01 JOGO BRONZINA BIELAS 260,00 260,00 
04 01 JOGO BRONZINA MANCAL 390,00 390,00 
05 01 JOGO BUCHA COMANDO 190,00 190,00 
06 06 BUCHAS DE BIELAS 75,00 450,00 
07 01 JOGO JUNTAS MOTOR C/RET 750,00 750,00 
08 01 INTERRUPTOR ÓLEO BULBO 190,00 190,00 
09 02 VALVULA TERMOSTÁT1CA 70,00 140,00 
10 02 SILICONE 40,00 80,00 
11 01 FILTRO LUBRIFICAÇÃO TURBO 50,00 50,00 
12 01 BOMBA DE ÓLEO 1.450,00 1.450,00 
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13 01 BOMBA D'ÁGUA 350,00 350,00 
14 01 ROLAMENTO PILOTO 55,00 55,00 

15  
ni • 
v 1  

ROLAMENTO 	DUPLO 	BOMBA 
INJETORA 450,00 450,00 

16 18 ANÉIS CAMISAS 10,00 180,00 
17 02 ADITIVO RADIADOR 3000 60 00 
18 01 EIXO COMANDO 1.380,00 1.380,00 
19 12 TUCHOS DE VALVULAS 40,00 480,00 
20 01 VA LVULA ALIVIO BLOCO 120,00 120,00 
21 02 ANÉIS RADIADOR ÓLEO 10,00 20,00 
22 12 VARETAS HASTES DE VALVULAS 40,00 480,00 
23 01 JUNTA DO VOLANTE 72,00 7200 
24 01 TAMPA DE ÓLEO 40,00 40,00 
25 01 BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAS 30,00 30,00 
26 01 MANGUEIRA GARGALO ÓLEO 180,00 180,00 
27 12 PARAFUSOS ESCAPE 15,00 180,00 
28 08 PASTILHAS VALVULAS 15,00 120,00 
29 01 MANGUEIRA CANO ÁGUA 150,00 150,00 
30 01 MANGUEIRA RETORNO TURBO 110,00 110,00 

2.2. Nos preços contratados estão Inclusos todos os custos operacionais da 
atividade, encargos, impostos incidentes, taxas, transportes, fretes, bem como 
todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do objeto do presente 
Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas 
seguintes classificações orçamentárias: 0412200072.007000 - elemento 
3.3.90.30.39 - Fonte 1 - Recurso Próprio e 0412200072.007000- elemento 
3.3.90.39.19 - Fonte 1 - Recurso Próprio. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de execução dos serviços é de 20 (vinte) dias, contados a partir 
da data do recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos 
Serviços. 

4.2. O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua assinatura ou até o recebimento definitivo dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva 
entrega do bem com os serviços prestados, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura e recebimento definitivo dos serviços, os quais 
serão atestados por servidor responsável designado pelo contratante; 

5.2. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

5.3. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos 
de cobrança para a Contratante. 

5.4. A contagem do praza para pagamento considerará dias corridos e lerá 
inicio e encerramento em dias de expediente neste Município. 

5.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, 
será imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando 
couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à 
Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

5.5,1. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo 
estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da 
sua apresentação. 

5.6. O pagamento será efetuado através de "transferência bancária" na 
conta específica da contratada, no Banco do Brasil, agência 0268-2, conta 
corrente 14.703-6. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 

6.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência constante dos autos do 
processo de Dispensa de Licitação n° 467/2020, no qual a contratada declara 
pleno conhecimento. 

6.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo 
atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, 
acessórias, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

/decorrentes de sua execução. 

(pç 6.3. O material necessário à manutenção e correção deverá ser fornecido 
pela empresa contratada, devendo para tanto, comprometer-se a fornecer 
as ferrarnentas e equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser reatado. 
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6.4. Os serviços executados, bem corno fornecimento de peças e acessórios, 
deverão ser genuínos ou originais. As peças e acessos deverão ser novos e de 
primeiro uso. 

6.5. A contratada deverá prestar garantia de no mínimo 15.000 (quinze mil), 
pelas peças e serviços prestados. 

6.6. O prazo para execução do objeto será de 20 (vinte) dias, após 
requisição/autorização de início dos serviços. 

6.7. A Contratada deverá apresentar e entregar à Contratante todas as 
peças, materiais e acessórios substituídos por ocasião dos reparos realizados, 
mesmo que inaproveitáveis, juntamente com a embalagem da peça 
aplicada. 

6.8. A Contratante designará um fiscal para supervisionar a execução da 
prestação dos serviços, promovendo a acompanhamento e a fiscalização 
sob o aspecto quantitativo e qualitativo deverá apresentar e entregar à 
Contratante todas as peças, materiais e acessórios substituídos por ocasião 
dos reparos realizados. 

6.9. A Contratada deverá possuir todo o aparelhamento necessário para 
execução do serviço objeto da presente licitação. 

6.10. Deverá ser facultado ao Município vistoriar as dependências da empresa 
contratada para avaliar as condições físicas das instalações, verificar 
equipamentos, aparelhamento, ferramentaria e pessoal especializado para a 
execução dos serviços. 

6.11. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer no veículo, que se 
encontram descritos neste termo de referência, e/ou seus acessórios, e, que 
estejam sob a responsabilidade da Contratada, serão ressarcidos ao 
Município no prazo estipulado na notificação administrativa à CONTRATADA, 
sob pena de multa, sem prejuízo das demais sanções e penalidades cabíveis. 

 

6.12. Os respectivos serviços objeto desta contrafação serão executados nas 
(dependências da empresa prestadora dos serviços. 

6.13. O•recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, 
porquanto dependerá da aferição por agente público designado pelo Fiscal 
do Contrato, quanto à qualidade satisfatória, obrigando-se a CONTRATADA a: 

 

nç 
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a) Executar os serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de 
técnico e feri-cimentai apropriados; 

b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e 
exclusivamente, às suas custas e riscos, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, os serviços recusados pelo CONTRATANTE, bem assim os executados 
com vícios, defeitos, Incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrentes 
de culpa da empresa prestadora dos serviços, inclusive do emprego de 
mão-de-obra; 

6.14. A avaliação da qualidade e a aceitação dos serviços serão feitas pelo 
Fiscal do Contrato, mediante verificação da conformidade da prestação dos 
serviços, por meio de conferência das Ordens de Serviços emitidas e 
respectivos materiais fornecidos, compatíveis com a mecônica original do 
veículo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. Fica o(a) Contratado(a) obrigado(a) a cumprir as disposições de 
execução contratual firmadas neste instrumento, submetendo-se a todas as 
condições pactuadas e na legislação pertinente, incumbindo-lhe ainda: 

7.1.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

7.1.2. Cumprir as disposições de execução contratual, submetendo a todas 
condições pactuadas, bem como cumprir com todas as normas e 
legislações que regem à matéria. 

7.1.4. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, 
previdenciários, despesas de alimentação, transporte e adicionais 
referentes a seus funcionários, que não terão quaisquer vínculos 
empregatícios, diretos ou indiretos com a contratante. 

7.1.5. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos solicitados; 

77.1.6. Arcar com o ônus decorrentes de eventuais danos causados, direta 
2\ ou Indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, em função da 

execução do Contrato; 

..__ 	 e 
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7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificar vicio, defeito 
ou incorreção; 

7.1.8. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do 
contrato, de forma que os serviços a serem executados mantenham o 
veículo em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento; 

7.1.9, Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços 
que lhe forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e 
eventuais complementações da CONTRATANTE, conforme documentos 
integrantes do Contrato e rigorosa observancia aos demais detalhes e 
Ordens de Serviços emanadas e/ou aprovadas pelo CONTRATANTE, bem 
como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que 
seja necessário à perfeita execução dos serviços; 

7.1.10. Executar os serviços no prazo não superior ao estipulado; 

7.1.11. Todo material necessário à manutenção e reparos deverá ser 
fornecido pela CONTRATADA, que, face às obrigações assumidas, deverá 
dispor de todas as ferramentas, equipamentos, instalações, etc., 
adequados ao tipo de serviço a ser realizado; 

7.1.12. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e (ou) fazer, 
prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte 
e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substituídas ou 
serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pelo CONTRATANTE, decorrente de culpa da 
CONTRATADA, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou 
materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser 
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, 
mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo CONTRATANTE, mas cujos 
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e (ou) dentro do 
prazo de garantia; 

7.1.13. Utilizar somente peças, materiais e acessórios genuínos ou originais; 

r,7.1.14. Não poderá valer-se em nenhuma hipótese de itens similares, 
/ usadas, recondicionadas, remanufaturadas, salvo em casos excepcionais 

mediante autorização escrita do CONTRATANTE e justificativa formal da 
CONTRATADA do motivo da não utilização de peças, materiais e 
acessórios genuinos ou originais; 
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7.1.15. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente 
qualificado e registrado; 

7.1.16. Observar e adotar todas as normas de segurança, assim como 
padrões e normas brasileiras de qualidade; 

7.1.17. Apresentar e entregar ao CONTRATANTE todos as peças, materiais e 
acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos realizados; 

7.1.18. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e 
avarias, inclusive os equipamentos acessórios, causados por seus 
empregados e prepostos, não se eximindo ou transferindo a sua 
responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua 
responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.° 8.666/93; 

7.1.19. Permitir o acesso às instalações da CONTRATADA para o 
acompanhamento, parcial ou total, dos serviços durante a sua execução; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

8.1. Incumbe à Contratante: 

8.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela 
CONTRATADA das obrigações contratualmente assumidas e aplicar 
sanções, garantida a ampla defesa• e o contraditório, decorrentes do 
descurnprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contrafações. 

8.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o 
estabelecido no instrumento contratual. 

8.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas. 

8.1.4. Comunicar prontamente :à CONTRATADA, qualquer anormalidade no 
objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso 
não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidos 

/ no presente contrato. 

8.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de 
sanções administrativas. 
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8.1.6. Prestar informações necessárias, com clareza, à CONTRATADA, para 
fornecimento avençado. 

8.1.7. Aplicar, quando foro caso, as penalidades, advertências e sanções 
previstas no avençado, de acordo com as leis que regem a matéria. 

8.1.8. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao 
fornecimento avençado. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ficando assegurado à Contratante e 
à Contratada, na forma do art. 65, inciso II da Lei n° 8.666/93, a manutenção 
do equilíbrio econômico - financeiro do contrato. 

9.2. 0(a) Contratado(a) fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, os 
acréscimos ou supressões quantitativas até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total contratado, mediante interesse público por parte da 
Contratante. 

9.3. As supressões em percentuais superiores aos fixados no Item anterior 
poderão realizar-se mediante acordo entre as partes, formalizado em termo 
aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E SANÇÕES 

10.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou a 
ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e78, da Lei Federal n°. 8.666, de 
21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n°. 8.883, de 8 de junho de 
1994, autoriza, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o 
contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, 
ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplência. 

10.2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal 
8,666/93, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente. 

No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece 
direito do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no instrumento 

contratual e na legislação que rege a licitação. 
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10.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta 
a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inadimplêncla. 

10.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas 
cometidas pela CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O Município de Nhandeara designa o servidor Adriana Barreto 
Nascimento, Coordenador de Transportes, para fiscalizar a execução do 
contrato, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de 
controle e gerenciamento deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL 

12.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e condições, 
disposições da Lei Federal n ° 8.666/93 e demais preceitos de direito público 
aplicáveis à matéria, aplicando se supletivamente os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições do direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

13.1. O presente contrato é realizado com dispensa de licitação, conforme 
disposição contida no artigo 24, II da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários que 
venham a incidir sobre o presente contrato, serão de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, respondendo também esta por toda e qualquer 
responsabilidade civil ou criminal, por prática de ato seu ou de seus prepostos, 
em virtude de imprudência, negligência ou imperícia. 

14.2.0 presente contrato não só obriga a CONTRATADA, como também seus 
sucessores, em todas as suas cláusulas e condições. 

, rd  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nhandeara-SP, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato e não resolvidas pela via 



Desiderio • 
Mineis 

Município de Wruzndeara 
Prefeitura Municipal de Nhandeara 

Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359- CEP 15190-000 
Fone/Fax: (17) 3467-4990 

CNPJ 45.146,271/0001-98 - Estado de São Paulo 

administrativa, com excluseio de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas que a 
tudo assistiram. 

Nhandeara-SP, 09 de março de 2020. 

/ 4  4. 

  

NIC PIO DE NHANDEARA 
JOSÉ ADALTO BORINI 

VALE DO SOL COMERCIO DE PEÇAS 1 RETIFICA 
MAELSON ALVES RIBEIRO 

DE MOTORES LTDA 

Ter munhas: 
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