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CONTRATO Nº 003/2018 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO 

IGUAÇU/PR E A EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio, 906, representada neste ato pela Prefeita 

Municipal em exercício a Srª. Lurdes Bertoldo, brasileira, portadora do RG nº 7.210.326-3 SSP/PR, inscrita 

no CPF/MF sob nº 020.865.779-74, residente e domiciliada na PR 473, s/nº Zona Rural – Cruzeiro do Iguaçu 

sentido Foz do Chopim no município de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a Empresa VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 

78.912.656/0001-78, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio Gerente 

Sr. JOSETI ANTONIO MEIMBERG  portador do RG:654.228 SSP/PR e CPF: 127.754.369-00, ajustam 

entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos 

termos do Pregão Eletrônico nº 168/2017 e pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem como objeto: Aquisição De Veículo, para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor total do presente contrato é de até R$:124.275,59 (cento e vinte e quatro 

mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos), com vigência até 31 de dezembro de 

2018.  

§ 1º. - 50 % com 30 dias após entrega do veículo e recebimento da nota fiscal eletrônica e 50 % até 30 dias 

após o pagamento da primeira parcela. 

§ 2º. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:  

07 - Sec. Municipal de Saúde.  

001 - Fundo Municipal de Saúde.  

1030100082.013 – Manutenção das atividades da atenção básica.  

4490520000 – Equipamento e material permanente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio econômico-

financeiro deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Local de entrega deverá ser neste Município de Cruzeiro do Iguaçu, no endereço a 

ser indicado na solicitação/requisição, emitida pelo setor de compras, parcelada conforme necessidade, com 

prazo máximo de entrega de até 30 dias após solicitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes no Edital 

e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das penalidades arroladas nos 

artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 

I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso injustificado na 

execução do contrato; 

II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 

III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão formalmente 

motivados nos autos do respectivo processo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, serão feitas 

de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da Lei vigente, quanto ao valor 

o mesmo será reajustado nos percentuais estabelecidos pelo Governo Federal ou a quem este agir 

competência.  

 

CLÁUSULA OITAVA– A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 e 

seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 



         PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

 

        

2 

CLAUSULA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da proposta da 

licitante vencedora. 

 

CLAUSULA NONA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes no edital do 

Pregão Eletrônico nº 168/2017. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Eletrônico nº 168/2017 e a proposta de 

preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que 

sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes 

disposições. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Pregão Eletrônico nº 168/2017. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-

ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 

princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para dirimir 

quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 

  

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

_________________________________ 

Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr.  

LURDES BERTOLDO 
                      Contratante 

         ______________________________ 

         Vale Do Iguaçu Veículos Ltda 

         JOSETI ANTONIO MEIMBERG 
          Contratado 

 

Testemunhas: 

 

1 - ______________________                     2 - ______________________ 

     Nome:                                                            Nome: 

     CPF/MF nº                                                     CPF/MF nº  
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 168/2017

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

1320-0   VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDAFornecedor: CNPJ: 78.912.656/0001-78 (46)35815800Telefone: Status: Habilitado 124.275,59

Lote 001 - Lote 001 49.375,59

001 49.375,59 *24757   Aquisição de 01 (um) Veículo Automotor, TipoHatch com as seguintes car UNI 1,00 Classificado 49.375,59

Aquisição de 01 (um) Veículo Automotor, TipoHatch com as seguintes características: 

a) Flex (gasolina e etanol);

b)Quantidade de portas: 04 (quatro) mais o acesso ao porta-malas;

c) Motorização: No mínimo “1.3”, 95 cavalos a gasolina;

d)Cor: branca (sólida);

e) Freios com sistema ABS, EBD.

f) Rodas Aro 15;

g) Air bag no mínimo frontal e duplo;

h)Ano de fabricação e modelo: 2017/2018 ou 2018/2018;

i)Modelo: Hatch;

j) Ar Condicionado e Direção Hidráulica ou Elétrica progressiva;

k) Vidros Elétricos (no mínimo dianteiro) e travas elétricas todas;

l)Central Multimídia, com Tela LCD, integração com smartphones através Android, Radio Am/FM e  Entrada USB.

m) Limpador, lavador e desembaçador traseiros, 

n) Faróis auxiliares (neblina), 

o) Saída interna de energia elétrica para conexão de equipamentos (12V), 

p)Terceira luz de freio (break light);

q)Tapetes internos em material emborrachado de alta resistência.

r)Protetor de Carter

s)Capacidade para 5 ocupantes em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de ar para veículos automotores) e CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e demais 

equipamentos de lei.

t) Garantia de fábrica no mínimo de 36(trinta e seis) meses ou 50.000,00 Quilômetros.

Obs.: Apresentar prospecto do veículo cotado.

Lote 002 - Lote 002 74.900,00

001 74.900,00 *24758   Aquisição de 01 (um) Veículo Automotor,com as seguintes característica UNI 1,00 Classificado 74.900,00

Aquisição de 01 (um) Veículo Automotor,com as seguintes características: 

a) Flex (gasolina e etanol);

b)Quantidade de portas: mínimo 04 (quatro) mais o acesso ao porta-malas;

c) Motorização: No mínimo “1.8”, 106 cavalos.

d)Cor: branca (sólida);

e) Freios com sistema ABS.

f) Rodas Aro 15;

g) Air bag no mínimo frontal e duplo;

h)Ano de fabricação e modelo: 2017/2018 ou 2018/2018;

i) Transmissão: Manual ou Automática com no mínimo seis velocidades.

j) Ar Condicionado e Direção Hidráulica ou Elétrica progressiva;

k) Vidros Elétricos (no mínimo dianteiro) e travas elétricas todas;

l) Central Multimídia, com Tela LCD, integração com smartphones através Android, Radio Am/FM e  Entrada USB.

m) Faróis auxiliares (neblina), 

n) Saída interna de energia elétrica para conexão de equipamentos (12V), 

o) Tapetes internos em material emborrachado de alta resistência.

p)Protetor de Carter

q)Capacidade para 07 (sete) passageiros incluindo o motorista em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de ar para veículos automotores) e CONAMA (Conselho Nacional de 

Meio Ambiente) e demais equipamentos de lei.

r)Poltronas, no mínimo bancos do motorista e do passageiro dianteiro reclináveis e com regulagem, todas as poltronas estofadas, com apoio para cabeça ajustáveis, revestidas em tecido de alta qualidade ou couro.

s) Garantia de fábrica no mínimo de 36(trinta e seis) meses ou 50.000,00 Quilômetros.

Obs.: Apresentar prospecto do veículo cotado
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 168/2017

Equiplano Página:2

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

V A L O R   T O T A L : 124.275,59
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