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Contrato n.º 84.2019 

Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO Nº 36/2019, da Prefeitura Municipal de Viamão.  

Processo Protocolo nº. 9105/2019. 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JAGUARÃO E A EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.  

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.414.552/0001-97, com sede na Avenida 27 de 

Janeiro, nº 422, representada pelo Prefeito Municipal, Fávio Marcel Telis Gonzalez  

 

CONTRATADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, estabelecida na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, nº 10.000, 

Bairro: Piracanguaga, CEP:09.823.901, Cidade: Taubaté/SP, Telefone:  (11) 4347-4892, E-

mail: fabio.laiz@volksvagen.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 59.104.422/0024-46, 

representada nesse ato, por seu representante legal, Sr.(a) Fabio Miguel Laiz, portador da cédula 

de identidade RG nº 32.075.387-6 e CPF nº 311.832.468-62. 

 

1. DO CONTRATO 

O presente contrato é estabelecido nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 

alterações, e vinculado aos termos da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019. 

  

2. DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E  

PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTE, conforme Termo de Referência, Anexo V, do 

Edital 45. 

 

2.2. ESPECIFICAÇÕES: 

Materiais a serem fornecidos: 

Item Marca Descrição Quant. Valor 

01 Volkswagen/Voyage 

1.6 

 

Ano/Modelo 

2019/2019 

Veículo automotor, zero km, do tipo (sedan 

médio), ano de fabricação e modelo 

mínimo: 2019/2019, com as seguintes 

características técnicas mínimas exigida; 

motor mínimo 1.4, 8 válvulas, potência 

mínima de 75 cv, total flex 

(etanol/gasolina), injeção eletrônica de 

combustível, suspensão dianteira 

independente, distância entre eixos mínima 

de 2.370 mm, comprimento mínimo: 4.100 

mm, largura mínima (sem retrovisores): 

1.600 mm, câmbio mecânico com 05 

(cinco) velocidades para frente e 01 (uma) 

a ré, freios abs com ebd duplo, sistema de 

freio a disco ou similar, sistema de freio 

traseiro a tambor com lonas ou a disco, air 

01 R$ 

55.500,00 
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bag duplo frontal, rodas mínimo aro 14, 

direção hidráulica ou elétrica, ar 

condicionado, vidros e travas elétricas, 

alarme, interface, desembaçador traseiro, 

jogo de tapetes, protetor de cárter, 05 

(cinco) portas e rádio, 5 lugares, dotados de 

todos os equipamentos exigidos pelo 

código nacional de trânsito. Fornecimento 

de vinil adesivo para grafismo do veículo, 

Adesivado, conforme arte fornecida pelo 

Município. Cor a definir com a empresa 

vencedora, Emplacado, primeiro 

emplacamento em nome do Município de 

Jaguarão 

Prazo de entrega: 90 dias 

 

3. DA GARANTIA  

3.1. A garantia mínima 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, com assistência técnica 

do bem adquirido deverá abranger todas as peças e componentes contra defeitos de fabricação 

ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos durante este período; 

3.2. A empresa vencedora deverá indicar a revenda devidamente AUTORIZADA pelo 

fabricante que será pela assistência técnica no período da garantia e fora dele, na distância 

máxima de 150 (cento e cinquenta) quilômetros da sede da administração municipal. 

 

4. DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

4. 1.Para efeitos obrigacionais o EDITAL Nº 45/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019 e o PROCESSO Nº 10.841/2019, integram o presente 

contrato, valendo seus termos e condições em todos os seus efeitos. 

4.2 Os documentos referidos nesta cláusula são considerados suficientes para, em complemento 

a este contrato, definir a sua extensão e desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

5. DO PREÇO 

5.1 Pela aquisição do Produto a CONTRATANTE pagará o valor de R$ 55.500,00 (cinquenta 

e cinco mil e quinhentos reais), conforme Proposta apresentada na ata de registro de preços 

n.º 42/2019. 

5.2 Ocorrendo renovação do contrato, os valores poderão ser reajustados, para tanto deverá ser 

utilizado o índice IGP-M. 

5.3 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato a Administração poderá 

reestabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, alínea d, da Lei nº 8.666/1993, 

mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Será utilizada a dotação: 

Órgão: 13 

Fonte: 1003 – Funrebom  

Despesa: 4.4.90.52.48.00.00.00 – Veículos Diversos – cód. 10518 
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contínuos após a apresentação das notas 

fiscais ou faturas, aprovada pela secretaria responsável pela fiscalização do contrato. 

 

8. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe o art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

9. DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

9.1.  O veículo deverá ser entregue na sede do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal 

de Jaguarão - RS, localizado na Rua Curuzu, nº 2139, Bairro Centro, CEP 96.300-000, telefone 

(53) 3261-1798, das 8h às 12:00h, de segunda a sexta-feira, desde que em dias úteis, devendo ser 

acompanhada por servidor designado para tal fim, no prazo máximo de 90 (noventa) dias para o 

veículo constante do item 01 do Termo de Referência, a contar da data de recebimento da nota 

de empenho pela contratada. 

9.2.  Não será aceito o produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste 

instrumento. 

9.3. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições 

exigidas no Termo de Referência, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; 

b) em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 

constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 

9.4. Os materiais/serviços fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de 

fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo substituição do produto, devendo a 

empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os 

que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias 

no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado. 

9.5. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas 

por inadimplemento. 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O atraso injustificado na entrega dos itens empenhados, caracterizando inexecução 

parcial, implicará multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 

valor do item em atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do item 

adjudicado. 

10.2. O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o 

descumprimento total da obrigação, resultando em inexecução contratual, ensejando então, na 

aplicação de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, além da 

suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por até 02 anos. 

10.3. A inexecução total ou parcial da obrigação enseja rescisão contratual por motivos legais. 

10.4. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

órgão Gerenciador ou cobradas diretamente da empresa, administrativa ou judicialmente, e 

poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 

 

11. FISCALIZAÇÃO  

11.1 - Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº. 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designa o 

servidor Ricardo Pereira da Silva, conforme Portaria nº 1581/2019, para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências e 
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determinando o que for necessária a regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

12. DA RESCISÃO 

12.1 Este contrato será rescindido na hipótese de descumprimento das cláusulas nele 

estabelecidas, constituindo igualmente, motivos para a sua unilateral rescisão quaisquer das 

circunstâncias arroladas no artigo 78 da Lei 8.666/93, quando pertinentes. 

12.2. A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no artigo 79 da 

Lei 8.666/93. 

12.3.  A contratada obriga-se a manter, durante a execução do contrato, compativelmente com 

as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas na 

licitação que lhe corresponde. 

12.4. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do EDITAL Nº45/2019, PREGÃO 

ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019, regendo-se pelas normas da Lei 

8.666/93, e alterações, as quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o 

Foro de Jaguarão para as questões dele resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia 

de qualquer outro. 

 

E por assim estarem justas e acordadas firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que se produza 

jurídico efeito. 

Jaguarão, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 Fávio Marcel Teliz Gonzalez               Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Auto. Ltda. 

   Prefeito Municipal        Contratada 

 

 

                                                                                                                                                

Testemunha:_______________________________ 

CPF:_____________________________________ 

                                                                                     

Testemunha:______________________________ 

CPF:_____________________________________ 

 
JAD          

Este Contrato se encontra 

examinado e aprovado por esta 
Procuradoria Jurídica. 

 

Em:_____/_____/______. 

   
       ___________________ 

Procurador Jurídico 


