
Contrato nº028/2013 - Pregão Presencial nº 017/2013 - Republicação 

                               ESTADO DO TOCANTINS 
                Prefeitura Municipal de Gurupi  
                Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

1 

 

 
CONTRATO Nº028/2013 – Pregão Presencial Nº017/2013–Republicação  – Processo Administrativo Nº540/2013. 

 
 
 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE SUPORTAR UMA USINA DE MICROPAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICO, DESTINADO À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
MALHA VIÁRIA URBANA DO MUNICIPIO DE GURUPI, CELEBRADO 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA. 
 
 

 
a) CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Gurupi, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

com sede à Av. Antonio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-

500, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, 

veterinário, portador do CPF nº 387.347.881-15 e no RG nº 1.496.030 SSP-GO, residente e 

domiciliado à Rua 10, nº 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Fone: (63)8111-1011, 

Gurupi/TO. 

 

 

b) CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº06.004.604/0001-92 e Inscrição Estadual nº29.372.358-3, com sede na Quadra 912 Sul, 
QlM S/N, Lote 03, CEP: 77.023-448,  Fone: (63)3221-2400 , Palmas-TO, e-mail: 
governo@disbrava.com.br , entregues através de seu representante Sr. GILMAR LUIZ 
FERRONATO JUNIOR,  brasileiro, solteiro, representante comercial, RG nº500.1592 SSP/PA  e 
CPF nº757.933.182-91, residente e domiciliado à Quadra 403 Sul, Alameda 29, Lote 22, Ql 15, 
CEP: 77.015-591, Fone: (63)9294-4020, Palmas-TO, e-mail: gilmarferronato@hotmail.com , 

 
 

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
  
1.1 O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Presencial nº 017/2013, na forma da Lei nº 10.520/02, 

e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do Secretário Municipal de 
Infra Estrutura, conforme Termo de Homologação de 09/07/2013, tudo constante no Processo Administrativo 
nº 1039/2013, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de 01 (um) caminhão com capacidade técnica/especifica para 

suportar uma usina de micropavimento asfáltico, destinado à recuperação e manutenção da malha viária 
urbana do município de Gurupi, de acordo com a quantidade, condições e especificações constantes neste 
Instrumento Contratual, no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº 017/2013 e 
demais Anexos. 

 
2.2 Fica estabelecido que compõe o objeto deste Pregão, o fornecimento, o transporte e a entrega por parte da 

licitante vencedora, e às suas expensas, na sede da empresa LDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na 
Rua Alcindo Nardini, nº 03, Jardim Dulce, Sumaré/SP, CEP: 13.178-512, empresa esta, fornecedora 
responsável pela montagem do equipamento o qual se destina o referido caminhão, sendo verificadas as 
condições constantes do Instrumento Convocatório e seus anexos, e as legislações específicas referentes ao 
objeto, sem nenhuma cobrança à esta Administração. 
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2.3 O fornecimento do objeto deste contrato, deverá estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde 

já, estabelecido que só será aceito/recebido após minucioso exame efetuado por servidor habilitado indicado 
para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem inconsistências ou especificações 
de marca diferente, não será aceito, devendo ser recolhido e/ou substituído pelo fornecedor no prazo de 
10(dez) dias consecutivos, contados a partir da notificação. 

 
2.4 Especificações técnicas e quantitativas do objeto: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTD MARCA/ 
ORIGEM 

Valor  
Unitário R$ 

Valor  
Total R$ 

01 CAMINHÃO TIPO TRUCK 6X4 (TRAÇADO), ZERO KM, 
ANO E MODELO 2013, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 
AR CONDICIONADO, CABINE FRONTAL COR BRANCA, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR MOVIDO A ÓLEO 
DÍESEL, TURBO, COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 305 
CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 6 CILINDROS, PNEUS 
RADIAL 2.95/80-22,5 SEM CAMARA, COM 
CAPACIDADE PBT IGUAL OU SUPERIOR A 23 TON. 

Unid 01 MARCA 
FORD 

Modelo: 
Cargo 3133 

  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

3.1 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto licitado em perfeita harmonia e concordância com as normas 
adotadas pela Contratante, com especial observância dos termos do Instrumento Convocatório da respectiva 
Licitação, da sua proposta e deste Contrato. 

 
 

3.2 A Contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, 
sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual. 

 
3.3 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a 

repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em desacordo ao 
apresentado na proposta. 

 
3.3.1 O objeto ofertado deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc. atentando-se o 
proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DA FORMA, DO LOCAL E  
DAS CONDIÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO 

 
4.1 O objeto desta licitação, deverá ser fornecido conforme termo de referência Anexo I do Edital, sendo 

observadas as exigências e informações do servidor municipal responsável, o disposto no Edital e as cláusulas 
contratuais, após a assinatura deste Instrumento Contratual. 

 
4.2 O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura deste Instrumento 

Contratual. 
 
4.3 A licitante vencedora, responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo fornecimento, transporte e entrega do 

objeto, sem nenhum custo oneroso para Contratante. 
 
4.4 A Licitante vencedora, ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 10 (dez) dias 

consecutivos, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, sendo que este ato 
não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 
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4.5 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a 

repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em desacordo ao 
apresentado na proposta. 

 
4.6 A licitante vencedora, deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta 
Administração, através do servidor municipal responsável, encarregado de acompanhar a entrega o qual 
atestará o fornecimento do objeto. 

 
4.6.1 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da licitante 

vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
4.6.2 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto desta licitação, deverão ser prontamente atendidas 

pela Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
4.7 À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se em desacordo 

com as especificações e as cláusulas contratuais. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
5.1 O pagamento em favor da licitante vencedora será efetuado, mediante Instrumento Contratual devidamente 

firmado e o objeto efetivamente fornecido, em parcela única, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 
nota fiscal/fatura/documento equivalente, através de crédito bancário em conta corrente do fornecedor, 
sendo conferido e atestado pelo responsável da Prefeitura Municipal Gurupi com identificação do referido 
servidor. 

 

5.1.1 O valor do presente contrato é de R$296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais).   
 
5.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
5.3 Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e indiretos para o 

completo fornecimento do objeto licitado. 
 
5.4 A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

especificação do objeto, valor unitário e valor total.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO 
 
6.1 A despesa decorrente da aquisição do objeto deste contrato correrá à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi, quais sejam: Dotação Orçamentária nº 
0003.0313.15.452.1541.2078 (Manutenção de Vias e Logradouros Urbanos - Secretaria  Municipal de Infra 
Estrutura), Elemento de Despesa nº 4.4.9.0.52 (Equipamentos e Materiais Permanentes) e Fonte de Recurso 
nº 0010. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA 

 
7.1 O prazo de vigência deste Instrumento Contratual será a partir da data de sua assinatura até o total 

adimplemento do objeto e garantia do objeto fornecido. 
 
7.2 O Prazo de Garantia do Caminhão fornecido não poderá ser inferior a 01 (um) ano, contados a partir da data de 

entrega definitiva. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contados a partir da notificação do Departamento de Compras desta Secretaria junto à 
Contratada, não cabendo a garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.  
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7.3 Será designado um representante da Administração, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, Sr. 

Aitimem Salim, Gerente Administrativo da Secretaria de Infraestrutura Telefone para contato: ( 63) 3315-0061, 
e-mail: aslibano@globomail.com. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Contratante poderá sujeitar a Contratada às penalidades 

seguintes: 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta 
cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que 
praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para 
tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será 
proferido por Autoridade Competente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
8.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 

por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
8.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 
 
8.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo 

com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 
8.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
8.6 A Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo 

de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, a contratada 
será penalizada conforme sansões previstos em lei. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
9.1 O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, mas sempre atendida à 

conveniência administrativa. 
 
9.2 A critério da Contratante caberá à rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial, 

precedido de processo administrativo com ampla defesa, no caso de falência da Contratada ou ainda quando 
esta: 
I – Não cumprir quaisquer de suas obrigações contratuais; 
II – Transferir, a terceiros, ainda que em parte, as obrigações assumidas. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS 
 
10.1 É da inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas 

decorrentes deste Contrato. 
 
10.2 A Contratante, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja 

obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 
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10.3 Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto contratual, 
correrão por conta da Contratada. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

11.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, das previstas no Instrumento Convocatório 
do Pregão Presencial nº 017/2013, das condições da proposta apresentada pelo adjudicatário, são obrigações 
da CONTRATADA: 

 
a) Assegurar o fornecimento do objeto licitado/contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme 

condições estipuladas na proposta apresentada em sessão e valor adjudicado e homologado, em perfeitas 
condições de uso, harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório do Pregão 
Presencial nº 017/2013 e do seu Anexo I, e deste Instrumento Contratual no local indicado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, sendo observadas as exigências e informações do servidor municipal 
responsável, sem nenhum custo oneroso para Contratante em relação à aquisição do objeto; 

b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto deste instrumento contratual, 
compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e 
quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente; 

c) A Contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos, às suas expensas o objeto, caso venham a ser recusado no ato de recebimento, sendo que 
este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

d) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras 
cominações ou legais a que estiver sujeita; 

e) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

f) Independentemente da aceitação, a Adjudicatária garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a repor 
e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades, inclusive se forem de fabricação, caso 
ocorram em desacordo ao apresentado na proposta; 

g) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de acompanhar a 
execução do objeto contratual prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações 
formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um 
encarregado; 

h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório do Pregão nº 017/2013;  
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à 

realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de 
justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual; 

j) Cumprir com as disposições contidas neste Contrato. 
 
11.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
b) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
c) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento 

deste Contrato; 
d) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 

sua responsabilidade; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

13.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº 10.520/02 e nº 
8.666/93, Edital do Pregão Presencial nº 017/2013, e Processo Administrativo nº 1039/2013. 

 
13.2 E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma. 
 
 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de julho  de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Gerson José de Oliveira 

CONTRATANTE 

DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA 
Gilmar Luiz Ferronato Junior 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1________________________________________________________CPF_____________________ 
 
2________________________________________________________CPF _____________________ 


