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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETOR COMPACTADOR DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA 12 M³ QUE FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA MR CAMINHOES LTDA - 

ME  

 
CONTRATO N° 181/2018 – PREGÃO N° 27/2018 – PROC: 1629/2018 – HOMOL:23/07/18 

 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob nº ..., com sede administrativa à Praça da Bandeira s/n, Centro, nesta cidade de 

Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor JOSE CARLOS 

CABRERA PARRA, brasileiro, casado, portador do CPF 062.065.778-21. e RG 18.235.415-5, 

residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado - SP, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa MR CAMINHOES LTDA- ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 10.719.737/0001-12 estabelecida na APM 08 da Av São Joao 

Custodio Confro com Rua 08, 09 e 14, Cep 75.345-000 Vila Nossa Senhora do perpétuo 

Socorro no município de Abadia de Goias – GO, representado legalmente, pelo senhor 

RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES, RG: 1.276.1994 e CPF: 053.183.696-77,  

doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Nos termos do Pregão Presencial nº. 27/2018, a CONTRATANTE firma com a 

CONTRATADA a Aquisição de um coletor compactador de lixo com capacidade para 10 

metros cúbicos, conforme especificações da proposta apresentada no pregão em 

referência, parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA VIGÊNCIA 

Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e set mil reais).  e sua vigência será 

de 12 meses a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado no ato da entrega do equipamento, mediante crédito em conta 

corrente em nome da Contratada; 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da 

sua apresentação. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA: 

A licitante deverá conceder garantia de no mínimo 12 (doze) meses da data da venda, 

observando-se que durante o período da mesma, se o objeto contratado apresentar defeito 

deverá ser reparado ou substituído por novo, sendo que todas as despesas de locomoção 

(transporte), mão de obra e outras eventualmente existentes e inerentes à 

reposição/conserto/substituição do objeto licitado, correrão por conta da empresa contratada, 

observando-se, também, as seguintes condições mínimas: 

Em caso de defeito, a licitante deverá atender o chamado no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis no Município de Álvares Machado. 
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A licitante vencedora deverá conceder assistência técnica, durante todo o período da garantia. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão à conta da:  

 

132 – Crédito Orçamentário – 1 Ordinário 

02 – Poder Executivo 

02.09 

154520025 - Urbanismo 

1012000 – Investimento para Limpeza Pública 

449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 

01- Tesouro 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSMISSÃO E RESPONSABILIDADE:  

O CONTRATADO responsabiliza-se por quaisquer ônus que recair no âmbito, civil, criminal, 

administrativo por eventuais processos ou procedimentos, danos materiais ou pessoais que 

possa ter causado a si mesmo ou a terceiros, bem como pelo pagamento de impostos e taxas 

que por ventura surgirem, anterior a data de entrega do veículo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DA RETIRADA E DA ENTREGA:  

O veículo com o equipamento instalado deverá ser entregue no prazo de até 90 (Noventa) dias 

contados a partir da sua disponibilização por parte da administração, devendo ser retirado e 

entregue na Garagem Municipal da Prefeitura, sito a Praça da Bandeira s/n, Centro, sendo que 

a responsabilidade pelo transporte do veículo até a oficina de montagem e seu retorno será 

exclusivamente da licitante vencedora, inclusive as despesas que advirem de tal ato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO VÍCIO OCULTO: 

Qualquer dano ocorrido no (s) veículo (s), e ficar (em) constatado (s) que for ocultado 

dolosamente por parte do CONTRATADO, será rescindido o presente contrato, e aplicado as 

sanções prevista no artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da 

Lei Federal n°. 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 

Cadastro de Fornecedores.   

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:  

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 

Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro 

de Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 

não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada.  
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Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 

e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 

Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

PM – ÁLVARES MACHADO, 02 de Agosto de  2018. 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 

Contratante 

 

 

 

 

 

MR CAMINHOES LTDA ME 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas:   1º_____________________  

 

 

 

 

2º___________________ 

 


