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CONTRATO Nº 127/2013  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2013  
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA NOCA AUTO PEÇAS LTDA-
ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O 
FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.  
 
O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua Ângelo Brioschi, 35 – Centro, desta cidade, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº 11.822.633/0001-00, neste ato representado por seu Gestor Senhor Artur de Almeida e Souza 
Junior, brasileiro, casado, portador CI nº 1.475.769-SSP-ES e do CPF 082.562.387-12, em pleno 
exercício de suas funções, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa 
NOCA AUTO PEÇAS LTDA-ME, com sede na Avenida Samuel Batista Cruz 3.886 – Bairro BNH 
– Linhares – CEP 22.902-115 – Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.507.903/0001-82, representada neste ato por sua Sócia Administradora a Senhora Christiny 
Forza de Araújo, brasileira, casada, empresária, portador da C.I nº 1.106.732-SSP-ES e do CPF 
sob o nº 078.040.287-17, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este contrato 
nos termos do procedimento licitatório - Pregão Presencial nº 120/2013, Processo PMJ nº 
123.152/2013, conforme a Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, que se regerá mediante as 
Cláusulas e condições que subseguem:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - Este contrato tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços de Retífica de Motores com Aplicação de Peças para os Veículos do Fundo 
Municipal de Saúde, do Município de Jaguaré/ES, por um período de 12 (doze) meses.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
2.1 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o 
Pregão Presencial nº 120/2013, completando este contrato para todos os fins de direito, 
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO  
3.1 - O preço global do contrato é de R$ 54.000,00 (cinqüenta quatro mil reais), sendo R$ 
22.000,00 (vinte dois mil reais) para peças e R$ 32.000,00 (trinta dois mil reais) para serviços, 
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ambos com o percentual de desconto de 2 (dois) por cento de acordo com os percentuais 
consignados na ata do Pregão Presencial n° 120/2013;  
3.2 - No preço já estão incluídos os custos e despesas, inclusive prestação de garantia, 
transporte, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças, despesa de frete, pessoal para 
instalação e encargos sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com a prestação de 
serviços e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado;  
3.3 - O valor do contrato será irreajustável pelo prazo de 90 (noventa) dias;  
 
CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
4.1 - O pagamento será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através de ordem 
bancária, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal 
devidamente atestada e certificada pelo servidor competente do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE;  
4.1.1. Na nota fiscal deverão constar: 
 Nº do processo; 
 Nº do contrato se houver; e, 
 Modalidade e nº da licitação. 

4.2 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação:  
a) Nota fiscal/ fatura discriminatória, em via única, devidamente atestada;  
b) CND - Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social;  
c) CRF - Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; e  
d) Certidão de quitação de Tributos Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhistas, na sede da 
CONTRATADA.  
4.3 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida;  
4.4 - O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;  
4.5 - Por tratar-se de quantidades estimadas, o CONTRATANTE não se obriga a solicitar o 
montante total estimado, contudo, a Contratada obriga-se a aceitar acréscimos dentro do limite de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante estimado, em havendo necessidade por parte do 
CONTRATANTE;  
4.6 - Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a CONTRATADA será 
considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.  
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
5.1 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão à conta do orçamento do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a saber: 
 
060 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
069 – Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.39 – Material de Consumo/Material para Manutenção de Veículos 
3.3.90.39.19 – Outros Serviços de Terceiros-PJ/Manutenção e Conservação de Veículos 
Ficha 00029-00040-00083-00031-00042-00085 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO  
6.1 - Este Contrato terá duração de 12 (meses) meses, observadas as condições previstas no 
Termo de Referência - Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial Nº 120/2013;  
6.2 - A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, 
mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente;  
6.2.1 - Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, a duração 
do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, 
desde que cumpridas as formalidades acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida 
importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ESPECIFICAÇÕES  
7.1 - A CONTRATADA prestará os serviços com garantia de no mínimo 06 (seis) meses ou 
20.000 (vinte mil) quilômetros, sendo que a garantia das peças será aquela estabelecida pelo 
fabricante, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços.  
Segue abaixo a descrição detalhada dos serviços: 

LOTE ÚNICO 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Retífica de Motores 
com Aplicação de Peças para os Veículos do Fundo Municipal de Saúde, do Município de 

Jaguaré/ES, por um período de 12 (doze) meses. 
Item Detalhamento Unid 

 
Quant. 

 
Desconto 

Mão de Obra 
Desconto 

Peças 
01 Fiorino Mês 12 2% 2% 
02 Ducato Mês 12 2% 2% 
03 Uno Mille Mês 12 2% 2% 
04 Kombi Mês 12 2% 2% 
05 Doblo Mês 12 2% 2% 
06 Sprinter Mês 12 2% 2% 
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Desconto Médio para o Lote é de 2% (dois por cento). 
A Contratada deverá executar os serviços de retífica de motores com aplicação de peças nos 
veículos da Contratante, conforme a necessidade dos serviços.  
1 - Executar os seguintes serviços nos veículos da frota objeto do contrato:  
1.1 - Serviços de retifica de motor: os serviços compreendem:  
1.1.1 - bloco do motor;  
1.1.2 - cabeçote;  
1.1.3 - eixo de manivela;  
1.1.4 - bielas;  
1.1.5 - outras peças do motor, retificáveis;  
1.1.6 - regulagem na bomba injetora.  
2 - Fornecer peças e acessórios nas seguintes condições:  
2.1 - Todas as peças aplicadas nos veículos deverão ser originais, sem uso prévio;  
2.2 - Prestar, sempre que necessário, esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos, 
fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação 
dos serviços;  
2.3 - As peças e acessórios serão fornecidos pelo preço de tabela sugerida pela montadora ou 
revendedor autorizado dos veículos, sendo indicado no orçamento o nome e o telefone do 
fornecedor para conferência pela Fiscalização do Contrato;  
2.4 - Devolver as peças, materiais e acessórios que forem substituídos, por ocasião dos reparos 
realizados.  
3 - Realizar os serviços observando as seguintes recomendações:  
3.1 - Executar os serviços através de profissionais qualificados, observando os procedimentos 
técnicos recomendados pelos fabricantes; 
3.2 - Os serviços deverão ser executados em oficina própria, e serão prestados diretamente por 
profissionais do estabelecimento onde os veículos serão entregues, os que estiverem em 
condições de rodar, e os que não estiverem deverão ser conduzidos através de guincho.  
3.3 - Assumir inteira e total responsabilidade técnicas pela execução dos serviços contratados e 
pela qualidade dos materiais empregados;  
3.4 - Executar todas as substituições e/ou consertos das peças que apresentarem defeitos;  
3.5 - Realizar testes mecânicos na conclusão dos serviços;  
3.6 - Reparar ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, inclusive substituindo peças, os 
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido do mesmo;  
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3.7 - Arcar com danos eventualmente ocorridos com os materiais, equipamentos e ferramentas 
utilizadas na execução dos serviços, sem possibilidade de ressarcimento por este órgão;  
3.8 - Após a realização de cada serviço, disponibilizar profissional competente para acompanhar 
o representante do Departamento Administrativo do Fundo Municipal de Saúde na realização de 
“prova de rua”, quando os serviços efetuados serão testados com o veículo trafegando;  
3.9 - Dar aos serviços contratados especial prioridade para sua execução, salvo motivo de força 
maior devidamente comprovado;  
3.10 - Os serviços deverão ser executados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
aprovação do orçamento prévio pela contratante, salvo exceções previamente autorizadas pela 
Administração, podendo o prazo ser estendido mediante comunicação fundamentada por escrito 
dentro do prazo.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)  
8.1 - A prestação do serviço deverá ser de forma plena, de acordo com o prazo estipulado para a 
prestação do mesmo. 
• O prazo de garantia dos serviços prestados deverá constar em documento emitido pela empresa 
vencedora do certame.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  
9.1 - Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações 
definidas neste instrumento, ou em outro documento que o complemente, e nas propostas 
apresentadas serão aplicadas as seguintes penalidades e sanções previstas nesta cláusula;  
9.1.1 - Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o 
valor da proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo estipulado no edital para 
a retirada da Ordem de Serviço; atraso quanto ao prazo de prestação dos serviços ou pela recusa 
em prestá-los, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor 
da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  
9.1.2 - Impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES por um 
período de até 2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;  
9.1.3 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento 
de licitar ou contratar;  
9.2 - Caso a CONTRATADA se recuse a retirar a Ordem de Serviço, a prestar os serviços desta 
licitação, a atender ao disposto neste Termo de Referência aplicar-se-á o previsto no art. 4º, 
inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na ordem 
de classificação de suas propostas na etapa de lances. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  
10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 
instrumento.  
10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:  
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;  
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;  
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da 
conclusão do fornecimento dos serviços nos prazos estipulados;  
IV - O atraso injustificado no início da execução do serviço;  
V - A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE;  
VI - A sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;  
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993.  
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  
X - A dissolução da sociedade;  
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;  
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  
XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato;  
XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  
XV - A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  
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10.2.1 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser 
precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
10.3 - A rescisão do contrato poderá ser:  
I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I à XIII do item 10.2; 
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a administração.  
III - Judicial, nos termos da legislação.  
10.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pelo Conselheiro-Presidente do TCEES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES  
11.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
11.1.1 - Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada e, 
quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados.  
11.1.2 - Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços;  
11.1.3 - Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços;  
11.1.4 - Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência;  
11.1.5 - Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.  
11.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  
11.2.1 - manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas 
na contratação;  
11.2.2 - manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos fornecimentos, conforme 
previsto neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer 
relação de emprego com a CONTRATANTE;  
11.2.3 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços constantes do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos, contribuições, indenizações, vales-alimentação, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;  
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11.2.4 - arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço contratado;  
11.2.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 
deste contrato;  
11.2.6 - cumprir os prazos estipulados, bem como os termos de sua proposta comercial;  
11.2.7 - executar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes do orçamento, 
devidamente aprovado pela CONTRATANTE;  
11.2.7 - prestar pronto atendimento às solicitações de serviços apresentadas pela 
CONTRATANTE.  
11.2.8 - submeter à fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado, os serviços executados; 
11.2.9 - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços;  
11.2.10 - comunicar à Administração do CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
11.2.11 - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 
nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de 
acordo com o art. 65 inciso I da Lei 8.666/93;  
11.2.12 - é vedada a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
12.1 - Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/1993, de 21 de julho de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
13.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela 
Administração, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverá atestar a realização 
efetiva do serviço prestado, para cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da 
Lei nº 4.320/1964.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
14.1 - Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto 
da licitação;  
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14.2 - A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
15.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo a despesa 
por conta do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  
16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
16.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e 
achado conforme.  
 
Jaguaré-ES, 26 de julho de 2013. 
 
 
 
 ARTUR DE ALMEIDA E SOUZA JUNIOR 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 
 

NOCA AUTO PEÇAS LTDA 
CHRISTINY FORZA DE ARAÚJO - SÓCIA ADMINISTRADORA 

CONTRATADA 


