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Processo n° 069/2019      -    Pregão Registro de Preço nº 045/2019 

 
TERMO DE CONTRATO Nº 083/2019 

 
Contrato que entre si celebram o Município de 
Itanhandu e a empresa Bellan Transformações 
Veiculares Ltda 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes abaixo qualificadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE ITANHANDU, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 

18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, 

CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, brasileiro, 

casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 

nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG, denominado 

CONTRATANTE e de outro, a empresa BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 18.093.163/0001-21, sediada na Rod, BR 376, KM 188, Jardim Santa Izabel em 

Marialva/PR, CEP: 86.990-000, neste ato por seu representante legal, Sr. Frank Sield Sidney Bellan, 

portador do CPF nº 054.975.109-22 e RG nº 9.551.829-0 SSP/PR, denominada CONTRATADA, nos 

termos da lei 10.520/2002 e subsidiariamente na lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, lei 

complementar 123/06 e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 

Processo Administrativo nº 345/2018, modalidade Pregão Presencial nº 039/2018 do Município de 

Monte Santo de Minas/MG, conforme Ata da sessão pública do dia 12 de julho de 2018 e homologada 

em 13 de julho de 2018, no referido processo, cujo objeto é o Registro de Preços, pelo prazo de 12 

meses para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para fornecimento de veículos 

transformados tipo ambulância, conforme descritivo e quantitativo constantes do Anexo VIII do edital, 

através  do sistema de Registro de Preço, cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no 

certame acima referido, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 
CLÁSULA PRIMEIRA- DO PROCEDIMENTO 

 
1.1- O presente contrato obedece aos termos do edital do Pregão Presencial nº 039/2018, parte 
integrante deste instrumento independente de transcrição, mais as seguintes cláusulas e condições, e em 
casos omissos, serão dirimidos através das disposições da lei nº 10.520, de 17/07/2002, c/c a lei nº 
8.666 de 21/06/1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
 
2.1- Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de um veículo ambulância Chevrolet 
Montana, conforme proposta apresentada e descrição contida no edital de Pregão Presencial nº 
039/2018, para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Itanhandu.  
 

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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3.1 -  A CONTRATADA deverá entregar conforme termo de referência,  a contar da emissão das 
ordens de fornecimento o objeto licitado; 
3.2 – A entrega do objeto processar-se-á em parcela única, de acordo com as ordens de fornecimento 
emitidas,  a contar da data de assinatura deste Contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
4.1 – A licitante vencedora deverá entregar os veículos em até 60 (sessenta) dias após a Autorização 
de Fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Itanhandu/MG. 
4.2 – Serão de responsabilidade da Empresa a entrega dos veículos no local de destino e o fornecimento 
dentro dos prazos estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento. 
 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1-  A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução do mesmo. 
5.2- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do objeto, as mesmas condições 
de habilitações e qualificação apresentadas durante o certame. 
5.3 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Administração. 
5.4 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
5.5 – A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 
não transfere a Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL  
 
6.1- Compete à Administração designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução 

deste contrato, podendo ainda contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes 

a essa atribuição 

6.2- A Administração deverá executar fielmente o objeto de acordo com as Cláusulas avençadas neste 

contrato e as normas da Lei, especialmente quando ao pagamento, tendo em vista a natureza do objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E FATURAMENTO 
 
7.1 – O Valor total deste contrato é de R$ 86.500,00 (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais) a ser pago 
em conformidade com o Processo nº 345/2018, com preço unitário e total, procedente do Orçamento do 
Município de Itanhandu para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. 
 

7.2 – Dados para faturamento: 
a) Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ n.º: 13.620.601/0001-85 
Endereço: Rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa, n.º 304, Bairro Centro 
CEP: 37.464-000 – Itanhandu/MG 
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CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1-  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
687 – 02.07.01.10.302.0023.1083.4.4.90.52 –  
FR 102 – R$70.718,06 
FR 292- R$15.781,94 
 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
9.1- Este contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2019, contados da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1 -  Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de termo Aditivo, com 
amparo no artigo 65 da lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1- Cabe à Administração, a seu critério e através de um representante nomeado pelo Contrato, 
exercer a fiscalização sobre a entrega dos produtos, quando de seu recebimento, recebendo-os 
provisoriamente e definitivamente consoante e disposto no inciso II, alíneas “a” e “b” do artigo 73 da 
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO 

 
12.1- A CONTRATADA obedecerá durante a execução do objeto as normas e preceitos estabelecidos 
no edital convocatório. 
 

12.2- A não observância pela contratada de qualquer uma das condições de execução do objeto 
estabelecida no parágrafo anterior, o sujeitará as penalidades previstas neste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1- Ficam expressamente reconhecido os direitos que ensejam a rescisão administrativa por parte da 
Administração, em caso de inexecução total ou parcial deste contrato, por parte da Administração, em 
caso de inexecução total ou parcial deste contrato, por parte da CONTRATADA, infringindo ao Art. 78 
da Lei 8.666/93, assegurados todos os direitos previstos em Lei. 
 

13.2- Constituem motivos da rescisão: 
a) O não cumprimento das Cláusulas Contratuais; 
b) O cumprimento irregular das Cláusulas Contratuais; 
c) A lentidão, o atraso injustificado ou a paralisação na execução do contrato; 
d) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
e) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado; 
 

13.3 – A rescisão do Contrato poderá ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração (art.79, inciso I, da lei 8.666/93), nos 
casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78, da referida lei. 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 

13.4 – Os  casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
14.1- Os débitos da CONTRATADA para com o Município de Itanhandu, decorrentes ou não do 
ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução, na forma da legislação 
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
15.1 – A parte que infringir as cláusulas e condições do presente instrumento ficará sujeito às 
penalidades da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MULTA 
 
16.1- Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste instrumento, o Município de 
Itanhandu, poderá aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93, sem prejuízo 
da responsabilização civil e penal cabíveis. 
 

16.2 – Ficam estabelecidas os seguintes percentuais de multa: 
16.2.1 –0,3% (Três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 
do contrato; 
16.2.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor da contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, com a consequente rescisão do contrato; 
16.2.3 – 10% (dez por cento) sobre o valor da contrato, no caso de entrega do objeto licitado em 
desacordo com as especificações do edital; 
16.2.4-  10% (dez por cento) sobre o valor da contrato, no caso da adjudicatária, recusar em 
assinar o contrato ou desistir do mesmo; 
16.2.5- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por 
cento) do valor do contrato; 
16.2.6 -  O recolhimento das referidas multas, deverá ser feito através de guia própria, ao 
Município de Itanhandu, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data em que for 
aplicada a multa;  
 16.2.7- As sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 
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17.1- A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, nos termos da legislação vigente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
 
18.1 – Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e 
regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em suas Cláusulas. 

  
18.2 – Fica eleito o foto da Comarca de Itanhandu-MG, com a exclusão de qualquer outro ainda que 
privilegiado, para dirimir qualquer conflito de interesse com embasamento e oriundo deste contrato. 
 
 E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 

representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma 

para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 
 

Itanhandu, 12 de junho de 2019 
 
 

 
__________________________________ 

          C O N T R A T A N T E 
Evaldo Ribeiro de Barros 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
_______________________________ 

C O N T R A T A D O 
Frank Sield Sidney Bellan 

BELLAN TRANSFORMAÇÕES 
VEICULARES LTDA 

 
 

______________________________ 
ASSESSOR JURÍDICO 

Dr. Gustavo Levenhagen Moura 
   OAB/MG.  

      TESTEMUNHAS: 
 

__________________________________ 
 

CPF: ______________________________ 
 

 
 

_____________________________________ 
 

CPF: _________________________________ 
 

 


