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TERMO DE CONTRATO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 010/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ E 

A EMPRESA NICOLA VEÍCULOS LTDA.  

 

O Município de Bagé, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ, com 

sede na Avenida Sete de Setembro, 812, na cidade de Bagé/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Presidente Edimar Fagundes Cardoso, inscrito no 

CPF nº 581.905.030-49, portador da Carteira de Identidade nº 1050981024, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa Nicola Veículos Ltda., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

89.342.497/0012-92, sediado(a) na Av. Santa Tecla, 2597, em Bagé/RS, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Rafael Nicola Pinto, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 1079826127, expedida pela (o) SJS/II Rs, e CPF nº 001.681.820-25, tendo em vista o 

que consta no Processo nº 32/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2017, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de um veículo automotor 0 KM, para 

Câmara de Vereadores de Bagé, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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1.3. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR TOTAL 

1 

Veículo Automotivo Minivan (tipo perua) Zero KM com as seguintes 
especificações mínimas:  

- Fabricação/Modelo 2017/2018; 

- Motor 1.8 litros, 08V, 4 cilindros em linha, potência de 106 cv (gasolina) e 111 
cv (etanol); 
- Torque de 16,4 Mkgf (gasolina) e 17,1 Mkgf (etanol); 
- Bi-combustível (gasolina e etanol); 
- Capacidade para 07 passageiros; 
- Pneus 195/65 r15, rodas especiais de liga leve aro 15”; 
- Tanque de Combustível: 53 litros 
- Câmbio automático de 05 marchas a frente e uma a Ré; 
- Cor Branca; 
- Direção Elétrica Progressiva; 
- Coluna de Direção com regulagem de Altura; 
- Ar Condicionado Quente e Frio; 
- Sensor de Estacionamento Traseiro; 
- Freios a disco com ABS e EBD, nas quatro rodas; 
- Air bag Frontal duplo (para passageiro e motorista); 
- Alarme sonoro antifurto, com acionamento remoto na chave; 
- Banco do motorista com ajuste de altura; 
- Sistema Multímidia, com Tela LCD sensível ao toque de 7', Radio AM/FM, 

Entradas USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para 

Celular e Aplicativos para Smartphone, com comandos no volante e quatro alto 
falantes instalados; 
- Faróis de Neblina; 
- Retrovisores externos com comando elétrico; 
- Computador de Bordo; 
- Vidros e Travas Elétricas nas quatro portas; 
- Bagageiro no teto; 
- Protetor de Carter; 
-LEGISLAÇÃO: Veículo deve possuir todos os equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN e atender toda legislação e normas em vigor relativas 
veículos automotores. 
- GARANTIA - 12 (doze) meses de garantia do fabricante sem limite de 
quilometragem e com assistência técnica em Bagé – RS. 
 
- EMPLACAMENTO: veículo deverá ser entregue já emplacado e com as 
taxas pertinentes ao respectivo ano de entrega, já pagas, devendo a Câmara 
de Vereadores de Bagé – RS, APROVAR, PREVIAMENTE, OS NÚMEROS 
DE PLACAS A SEREM ADOTADOS. 
 
MARCA/MODELO OFERTADO: CHEVORLET/SPIN 

R$ 75.700,00 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de 10/11/2017 e encerramento em 09/11/2018.  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 75.700,00 (setenta e cinco mil e setecentos reais).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

Órgão: 1 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORS 

Unidade: 1 – GABINETE, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO 

Função: 1 – LEGISLTIVA 

Sub-Função: 31 – AÇÃO LEGISLATIVA 

Programa: 2396 – AQ DE EQ E MATRIAL PERMANENTE 

Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Recurso: 1 – Livre  

3.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital. 

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

5.1. O preço consignado no contrato não será reajustado.  

6. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

7. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

9.4.3. Indenizações e multas. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

10.1. É vedado à CONTRATADA: 

10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Bagé - Justiça Estadual. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Bagé, 10 de novembro de 2017. 

 

 

         Ver. Edimar Fagundes Cardoso                                                  Rafael Nicola Pinto 
Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé                                  Nicola Veículos Ltda. 
 
 

 

TESTEMUNHAS: ____________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: ____________________________________________ 

 

 


