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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CONTRATO N° 25/2021 - FMS  

 

 

 

1. CONTRATANTE: Município de Chapadão do Lageado, através do seu Fundo Municipal 

de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Allan Régis Inácio, n.15, 

Centro, Chapadão do Lageado/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 11.395.609/0001-23, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Abel da Silva, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF sob n° 511.590.319-91, ao final assinado, e a  

 

2. CONTRATADA: Empresa FLORENCE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rodovia Av. Ivo Silveira, n. 1653, Bairro Capoeiras, na cidade de Florianópolis/SC, 

CEP 88085-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.153.257/0001-34, neste ato legalmente 

representada por Helena Willemann, portadora do RG n. 1.319.529, CPF 476.853.109-10 e por 

Rosane Furlan de Oliveira, portadora do RG n. 1.063.095, CPF 646.801.89-20. 

 

3. Este contrato, regido pela Lei n. 8.666/93, origina-se do Processo Licitatório n° 

126/2021, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições 

contidas nas peças que o compõe. 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 O presente contrato tem por objeto aquisição de um veículo novo para o Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Chapadão do Lageado/SC. 

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, E DAS CONDIÇÕES E FORMA DE 

EXECUÇÃO 

 
2.1 O objeto a ser entregue deverá ser novo, 0 (zero) km, estando sujeito a substituição 

imediata aquele apresentando de forma diversa das especificações técnicas; 

2.2 A entrega deverá ser feita no prazo de no máximo 90 (noventa) dias, após recebimento 

pela contratada da Autorização de Fornecimento, na Prefeitura Municipal sito a Rua Allan Regis 

Inácio, nº 15, Centro deste Município, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da 

Licitante Vencedora, o frete, carga, descarga, zelar pela segurança do objeto, bem como, mantê-

lo em perfeito estado de conservação, enquanto estiver sob sua guarda; 

2.3 O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto, 

verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições exigidas no Edital. Caso não 

se encontre será devolvido e imediatamente substituído/refeito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após notificação da Empresa, sem qualquer ônus para a Administração. 

2.4 Se a substituição do objeto cotado não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará 

sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 

2.5 O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa 

pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando da utilização dos veículos, durante o prazo contratual. 

2.6 Além do disposto nos itens acima, a Contratada deverá: 

2.6.1 Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o 

que mais se fizer necessário para a entrega/realização do serviço.  

2.6.2 Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança 

previstos na legislação em vigor; 

2.6.3 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 

medicina do trabalho; 

2.6.4 Responder por qualquer acidente de trabalho na entrega dos materiais, por danos 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM 

O MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO E A EMPRESA FLORENCE VEÍCULOS LTDA. 



resultantes de caso fortuito ou força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos bens do Município, de seus funcionários ou de terceiros; 

2.6.5 Reparar as suas custas, qualquer irregularidade, defeito, ou divergência em relação às 

especificações, verificada na entrega dos materiais; 

2.6.6 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste edital na 

forma e nos prazos previstos em lei; 

2.6.7 Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos de entrega dos materiais que fujam às especificações do Objeto deste 

edital; 

2.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os materiais entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

entrega dos materiais empregados, no prazo assinalado pelo Município.  

 
3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1 Pelo objeto descrito na Cláusula primeira deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, os preços unitários abaixo, importando num valor total estimado de R$ 

191.790,00 (cento e noventa e um mil e setecentos e noventa reais).  
 

110515 - FLORENCE VEICULOS LTDA 

 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 

1 Aquisição de Um minibus 10+1 lugares para uso no 

Transporte de pacientes da secretaria municipal de saúde 

com as seguintes especificações mínimas: novo, original de 

fábrica, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 

2021/2022, com no mínimo 11 lugares (01 motorista e 10 

passageiros), equipada com motor a Diesel como no mínimo 

115CV, com injeção eletrônica; com no mínimo 06 marchas 

a frente e 01 a ré; freios ABS nas quatro rodas; Direção 

Hidráulica; Air Bag do Motorista; Trio Elétrico (Vidros 

elétricos dianteiros, travas elétricas, retrovisores elétricos); 

Som com Comando Satélite e controle no volante entrada 

USB; Tacógrafo Digital; Ar Condicionado para todos os 

passageiros; Bancos Reclináveis, com encosto de cabeça; 

banco do motorista com regulagem de altura; faróis com 

regulagem elétrica de altura; porta lateral corrediça; vidros 

climatizados verdes, piso em compensado Naval de no 

mínimo 10mm de espessura revestido de passadeira 

antiderrapante sem emendas de no mínimo 2mm de 

espessura, demais itens de acordo com o Código Brasileiro 

de Trânsito. 

UNIDADE PEUGEOT 

EXPERT 

MINIBUS  

1 R$191.790,00 R$191.790,00 

    
Total do Fornecedor: R$191.790,00 

  
 

  

3.2 O preço contratado será pago de acordo com a entrega, após vistoria e desembolso 

autorizadas pela, respeitando a disponibilidade financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias, após 

emissão da Nota Fiscal. 

3.3 Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.  

3.4 O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem 

de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula deste Contrato.  

3.5 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de atualização financeira, de acordo com o índice 

aplicável à espécie. 

 



 
4 CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

 
4.1 Em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, não haverá 

reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da 

alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
5 CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA 

 
5.1 O prazo de fornecimento deverá será de 90 dias, a partir da solicitação. 

5.2 O presente contrato possui vigência até 31/12/2022, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

5.3 O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93.  

 
6 CLAUSULA SEXTA – RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 

 
6.1 As despesas provenientes da execução do objeto deste Contrato correrão por conta de 

Dotação Orçamentária do Município de Chapadão do Lageado, e recursos alocados no 

orçamento: 

 

Ano Dotação Órgão Unidade Ação Elemento - Código Vínculo - 

Código 

2021 345 6 1 1029 3449052520000000000 1020101 

2021 346 6 1 1029 3449052520000000000 1380103 

2021 349 6 1 1029 3449052520000000000 1880188 

 3 
 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS 

 
7.1  Garantia de que os produtos serão substituídos, sem ônus à Entidade de Licitação, caso não 

estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 

a) Garantia Contratual de no mínimo 12 (doze) meses do Objeto a ser entregue/prestado, 

passando a valer a garantia legal ao término desse prazo; 

7.2 Garantia mínima de fábrica de 12 meses; 

7.3 Garantia mínima de motor de 24 meses; 

7.4 Garantia Contratual de 12 meses; 

7.5 O CONTRATADO se obriga a reparar ou trocar os produtos que se apresentarem com vício 

de qualidade, fornecendo todos os materiais, componentes e insumos eventualmente utilizados, 

sem qualquer custo adicional aos valores contratados. 

7.6 Garantia de que os produtos serão substituídos, sem ônus à Entidade de Licitação, caso não 

estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 

 
8 CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 
8.1 As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
9 CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 
9.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for 

pertinente a este Contrato: 

 

I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do CONTRATADO; 

II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei 8.666/93; 

III - fiscalizar-lhe a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

 



10 CLAUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1 Cumprir fielmente este Contrato; 

10.2 Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização do contratante; 

10.3 Fornecer o objeto de acordo com o previsto na clausula 2a; 

10.4 Garantir a qualidade do produto fornecido; 

10.5 Substituir imediatamente o produto que se apresentarem fora das especificações 

técnicas; 

10.6 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

10.7 Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação. 

 
11 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1 Realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato; 

11.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

11.3 Notificar o CONTRATADO por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer em função da execução deste contrato. 

 
12 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

 
12.1 No caso de descumprimento contratual ou atraso injustificado por parte do contratado na 

execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte 

por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pelo Município 

de Chapadão do Lageado, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 12.1, 

estará o contratado sujeito às seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

c) suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação e contratar com o Município 

de Chapadão do Lageado pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 

d) declaração de inidoneidade. 

 

12.3 Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea b, subitem 12.2, do item 12, por 

atraso no fornecimento do objeto contratado, o prazo será contado a partir do dia seguinte a 

solicitação do combustível.   

12.4 O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA. 

12.5 A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o 

prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da 

CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o § 2º do artigo 87, da Lei nº 

8666/93. 

12.6 Vencido o prazo para o pagamento da respectiva multa, esta será cobrada em dobro e a 

CONTRATANTE suspenderá os pagamentos devidos à CONTRATADA, até que o valor 

correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do 

pagamento suspenso. 

12.7 Fica garantido o direito ao contraditório e ampla defesa à contratante, em caso de 

aplicação de qualquer penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do 

ato. 

12.8 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da contratante, devidamente comprovada perante 

a Entidade de Licitação. 

12.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do 

Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações 

legais.  

 



 
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93. 

13.2 Em caso de rescisão o Município observará no que couber o inciso IX do art 55, da lei 

Federal nº 8.666/93. 

 
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE 

RESCISÃO UNILATERAL 

 
14.1 Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao 

CONTRATANTE:  

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

II - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos; 

III - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

 
15.1 Todos os débitos de natureza previdenciária, tributária, fiscal, social e trabalhista, bem 

como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 

Contrato, ou de sua execução, correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

15.2 Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 

previdenciárias, fiscais, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de 

débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a 

CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique 

constatada a plena e total regularização de sua situação. 

15.3 Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após 

a data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

15.4 A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer 

em conseqüência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação 

laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia 

com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no art. 2º da Constituição das Leis 

do Trabalho. 

15.5 Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a 

CONTRATADA reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

 
16 CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Ituporanga/SC, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16.2 Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidos com base na Lei n. 

10.520/2002 e no Decreto n. 3.555/2000, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/1993, do 

Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 

16.3 E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

CHAPADÃO DO LAGEADO/SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

                   

ABEL DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 FLORENCE VEÍCULOS LTDA  

Contratado(a) 

 

   



 

 

 

___________________________________ 

Maurício de Andrade                                  

Secretário Municipal da Saúde 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

Testemunha 1 

Nome: Cristiane Soteli Bettoly 

CPF: 037.460.219-01 

 Testemunha 2 

Nome: Angela da Silva Paul 

CPF: 032.919.689-80 
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