
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 

TERMO DO CONTRATO Nº 08/ 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS E A EMPRESA FARIA VEICULOS LTDA. 

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 
pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua/Av. João Cantareiro Serrano, nº 275, 
Centro, CEP 15885-000, na cidade de Novais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
74.354.168/0001-31, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato 
por seu Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Flavio Aparecido Simão, portador do RG nº 
282248857 SSP/SP e do CPF nº 213.827.698-81, e, do outro lado, a empresa FARIA VEÍCULOS 
LTOA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.869.253/0005-92 e inscrição estadual nº 260.028.394.119, com 
sede na Rua Rio Preto nº 325, Centro, CEP 15800-320, na cidade de Catanduva, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Paulo Cesar Motta, portador do RG 
nº 23644603 SSP/SP e do CPF nº 213.378.658-93, resolvem celebrar o presente contrato, com 
base no Processo Licitatório nº 08/2018, Modalidade Pregão Presencial nº 01/2018, e com fulcro 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, alterada pelas Leis n2 8.883/94 e 9.648/98, mediante as segufntes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de um veículo tipo passeio, cinco lugares, novo -
O km, para uso da Câmara Municipal de Novais, conforme descrições mínimas constantes no 
Anexo 1-Termo de Referência, do Edital. 
1.2. Consideram-se partes integrantes do presente instrumento os seguintes documentos: 
a) Edital do Pregão nº 01/2018 e seus anexos; 
b) Proposta de 27 de novembro de 2018, apresentada pela CONTRATADA; 
c) Ata da sessão do Pregão nº 01/2018. 
1.3. O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 
condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 12 do 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGENCIA 
2.1. O prazo de vigência de 12 (doze) meses que se inicia-se a partir da data de assinatura do 
contrato, encerrando-se em 11/12/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
3.1. O veículo deverá ser entregue com todos os tributos, fretes, encargos sociais e quaisquer 
outras despesas que componham ou incidam no preço proposto, no prazo máximo de até 
30(trinta) dias corridos contados a partir da data de publicação do extrato deste contrato; 
3.1.1- O local da entrega será na região de São Jpsé do Rio Preto cidade de São Paulo, SP, em 
concessionária de veículo indicada pela CONTRATADA. 
3.2. Entregue, o objeto será recebido pelo responsável designado pelo CONTRATANTE: 
3.2.1. Provisoriamente, mediante recibo, após vistoria completa realizada no ato da entrega dos 
veículos; 
3.2.2.- Definitivamente, em até 7 (sete) dias úteis da data do recebimento provisório, mediante 
Atestado de Recebimento. 
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3.3. Constatadas irregularidades no objeto, o responsável pelo Recebimento, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 

3.3.1. Rejeitá-lo se não corresponder às especificações do Termo de Referência - Anexo 1 do 
Edital, determinando sua substituição/correção; 

3.3.2. Em caso de defeito, ou desconformidade com o Termo de Referência, será concedido o 
prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização ou substituição. 

3.4. Após o recebimento dos veículos, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento. 
3.5. O prazo de garantia do veículo é de 12 (doze) meses contados da data de emissão do 
Atestado de Recebimento, sem limite de quilometragem, prevalecendo, quando maior que este 
prazo, a garantia dada pelo fabricante. 
3.6. O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez, 
segurança e funcionamento dos veículos fornecidos. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇOES 
4.1. Das obrigações da CONTRATADA: 
4.1.1. Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
respectivo procedimento lícitatório. 
4.2. Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da 
legislação pertinente em vigor. 
4.3. Assegurar ao CONTRATANTE o prazo mínimo de garantia dos veículos apresentado em sua 
proposta comercial. 
4.4. Deverão estar disponíveis serviços de assistência técnica em todo o Estado de São Paulo, 
através de oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades m9veis, sendo que, nesta última 
hipótese, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de três dias úteis; 
4.5. Manter ampla rede de assistência técnica, apresentando no momento da contratação a 
relação de rede de oficinas autorizadas no Estado, com capacidade para realizar, durante o 
período de garantia, a manutenção do veículo, devendo, caso seja necessário, enviar equipe 
volante até a sede do CONTRATANTE, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a 
localidade mais próxima onde o serviço poderá ser prestado, sendo que a responsabilidade e os 
custos de transporte, que nesse caso deverá ser realizado em veículo apropriado (caminhão 
cegonha ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
4.6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e 
taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, 
despesas operacionais com frete, carga e descarga, resultantes da execução deste contrato, 
sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o 
ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato. 
4.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, 
correndo à suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos. 
4.8. Apresentar certidões expedidas pelo FGTS e INSS, com prazo de validade em vigor, 
demonstrando sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, sempre que 
as apresentadas vencerem durante a execução deste contrato e como condição para liberação do 
respectivo pagamento. 
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4.2. Das Obrigações da CONTRATANTE: 

4.2.1. Efetuar o pagamento relativo à aquisição do objeto, nos prazos e condições especificados 
em edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
5.1. O valor total estimado ao presente contrato é de R$ 64.600,00 (sessenta e quatro mil e 
seiscentos reais), a ser atendido através dos recursos consignados na dotação do orçamento 
vigente sob a seguinte classificação: 01.01 Câmara Municipal - 01.031.0001.2001 Atividades do 
Poder Legislativo - Categoria Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -
Ficha 14 - Fonte de Recurso 01- Tesouro Municipal. 
5.1.1. O valor é fixo e irreajustável. 

5.2. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do CONTRATANTE em 30 (trinta) dias corridos 
contados da data de emissão do Atestado de Recebimento, em conta-corrente em nome da 
CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal/fat ura. 
5.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários contenham incorreções. 
5.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente no CONTRATANTE. 
5.5. Os documentos de cobrança da CONTRATADA deverão ser entregues para o responsável pelo 
recebimento do veículo. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
6.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da 
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, atualizada pela 
Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir 
unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, 
ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 
6.2. A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, parte integrante do Edital que a CONTRATADA declara conhecer integralmente. 
6.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá o direito do 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação. 
6.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização 
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
6.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA 

CLÁUSULA SrnMA- DO FORO 
7.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 
Comarca de Tabapuã, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA OITAVA- DIPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atos ou fatos que causem prejuízos 
resultantes de casos fortuitos ou de força maior, ou outros eventos que impeçam as partes, total 
ou parcialmente, de cumprir normalmente as obrigações pactuadas. 
8.2. Qualquer alteração neste instrumento será realizada através do respectivo Termo Aditivo. ,,t;:;; ~ 
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8.3. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 
8.666/93. 

RG: 43.422.508-3 

Câmara Municipal de Novais SP, 11 de Dezembro de 2018. 

1J~~J'-~ ~~ 
CAMARA MUNICIPAL DE NOVAIS - Contratante 

FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente Da Câmara 

A - Contratada 

PAULO C AR ~TIA 
Gerent De Ven~ • 

2-----+-~i=-----------
Nome: LIZIA ENEGHESSO GIL 
RG: 41.519.395-3 
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS-SP 

Extrato de Contrato 

Contrato nº. 08/2018; Contratante: Câmara Municipal de Novaís-SP - CNPJ 74.354.168/0001-31; 

Contratada: FARIA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.869.253/0005-92; Processo nº. 
08/2018 - Pregão Presencial nº 01/2018; Objeto: Aquisição de veículo tipo passeio, cinco lugares, 

novo - O km, para uso da Câmara Municipal de Novais, conforme descrições mínimas constantes 

no Anexo 1-Termo de Referência; Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/12/2018, com término 

previsto para 11/12/2019; Valor Global: RS 64.600,00; Classificação dos recursos orçamentários: 

01.031.0001.2001 Atividades do Poder legislativo - Categoria Econômica 4.4.90.52.00 

Equipamentos e Material Permanente - Ficha 14- Fonte de Recurso 01- Tesouro Municipal.; Data 

da assinatura: 11/12/2018.- Flávio Aparecido Simão - Presidente da Câmara; PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS 

CONTRATADO: FARIA VEICULOS LTDA 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): Nº 08/2018 

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de um veículo tipo passeio, cinco lugares, 
novo - O km, para uso da Câmara Municipal de Novais. 

ADVOGADO(S)/NºOAB: (*) ____ _ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderho do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformiçtade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessaáo, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu j ulgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: Novais, 11 de Dezembro de 2018. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Cargo: Presidente 
CPF nº 213.827.698-81 e RG nº 28.224.885-7 
Data de Nascimento: 05/08/1976 0 I 
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Endereço residencial completo: Rua Major João Batista Novaes nº 917, Centro, CEP: 15885-000 
Novais/SP 
E-mail institucional: secretaria@camaranovais.sp.gov.br 

E-mail pessoal: flavioaparecldosimao@hotmail.com 
Telefone(s): (17j 9 9198-6733 
Assinatura: <l-..Rú.u;m-~~-c)J5 S: · """@ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Cargo: Presidente 
CPF nº 213.827.698-81 e RG n2 28.224.885-7 
Data de Nascimento: 05/08/1976 
Endereço residencial completo: Rua Major João Batista Novaes nº 917, Centro, CEP: 15885-000 
Novais/SP 
E-mail institucional: secretaria@camaranovais.sp.gov.br 
E-mail pessoal: flavioaparecidosimao@hotmail.com 
Telefone(s): (17)p 9198-6733 
Assinatura: ,:1_ 1 ~ Ü:(.ltwt.c..Â.8r S:. .._...;li 

Pela CONTRATADA: 

Nome: PAULO CÉSAR MOTIA 
Cargo: Gerente de vendas 
CPF: nº 213.378.658-93 e RG: nº 23.644.603-4 
Data de Nascimento: 19/08/1975 
Endereço residencial completo: Rua Ouro Branco nº 840, Gloria 4, CEP: 15807-273 Catanduva-SP 

E-mail institucional : paulo.rçotta@fariaveiculos.com.br 
E-mail pessoal: paulo.motta~fariaveicu s.com.br 

Telefone(s): (17) 3531-1546 \ 7 
Assinatura: · 

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando j constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

R UA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15 885-000 - CENTRO - FONE/ FAX: (77) 3561-1279 e 3561-1288 
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-maü: secretaria@camaranovais.sp.gov.br · 


