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CONTRATO DE REFORMA GERAL E CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM 
GARANTIA TOTAL DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS E SERVIÇOS PRESTADOS n° 036/2010 

CONVITE N° 010/2010 

VIGÊNCIA: 12 DE MAIO DE 2010 A 12 DE JUNHO DE 2010 
 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, com sede 

administrativa na Rua Vinte e Cinco de Julho, n° 538, Centro, Coronel Pilar/RS, devidamente inscrito no 

CNPJ sob n° 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal ADELAR 
LOCH, brasileiro, casado, mesmo endereço, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa CHAPEAÇÃO E PINTURA CHANAN LTDA, pessoa jurídica com sede na Rod RS 130, 4355, 

Km 97, Bairro Lajeadinho, Encantado/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 87.262.580/0001-73, neste ato 

representada por NORBERTO M. N. CHANAN, CPF n° 089.130.800-87, doravante denominada de 

CONTRATADA, celebram o presente contrato para retífica de motor com garantia total das peças 

substituídas e serviços prestados, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente, cuja origem foi a Licitação Modalidade Convite 

n° 010/2010, a contratação de serviços de reforma geral e conserto do caminhão Mercedes Benz 
1114, placas IET 9600, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, 
incluindo peças, material e mão-de-obra. As peças e serviços a serem efetuados e que ora são 

assegurados pelo Contratado são os seguintes: 

ITEM QTDE. UNID. SERVIÇO/PEÇA 
01 1 Pç Tanque diesel 
02 2 Pç Estribo superior 
03 1 Jg Canaleta  
04 1 Jg Borracha 
05 1 Pç Depósito limpador 
06 1 Jg Faixas 
07 2 Pç Sinaleira do Pisca 
08 1 Pç Suporte de placa 
09 2 Pç Farol dianteiro 
10 2 Pç Pisante do pára-choque 
11 1 Pç Emblema MB Capô 
12 3 Pç Palhetas do limpador 
13 1 Pç Borracha do parabrisa 
14 2 Pç Baliza 
15 1 Pç Bojo do farol esquerdo 
16 2 Pç Debrum Paralama cabina 
17 1 Pç Paralama cabine esquerdo 
18 2 Pç Estribos inferiores 
19 1 Jg Calço 
20 1 Pç Jogo de forro de porta 
21 2 Pç Descança braço porta 
22 2 Pç Maçaneta do vidro 
23 16 Pç Tapa furo colunas 
24 8 Pç Borracha da dobradiça 
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25 1 Jg Tapete de borracha 
26 2 Pç Borracha sanfonada  
27 1 Pç Açoalho de madeira 
28 1 Pç Forro do teto 
29 1 Pç Sinaleira interna 
30 2 Pç Bota enchavear 
31 1 Pç Botão ventarola 
32 1 Jg Forro 
33 1 Pç Tampa bateria 
34 1 Pç Borracha coluna direita 
35 2 Pç Sinaleiras traseiras 
36 1 Pç Pára-choque traseiro 
37 1 Pç Faixa decorativa pára-choque 
38 16 Pç Adesivo luminoso 
39 1 Pç Pára-choque dianteiro 
40 2 Pç Emblema capô 
41 2 Pç Borracha ventarola 
42 1 Pç Pino e bucha mola 
43 1 Pç Pino e bucha mola traseira 
44 4 Pç Pinos de centro 
45 1 Pç Filtro de ar 
46 1 Pç Filtro de óleo 
47 1 Pç Filtro de diesel 
48 1 Pç Óleo Motor, Caixa e Diferencial 
49 1 Jg Embuchamento direito 
50 2 Pç Suporte de mola 
51 2 Pç Sinaleira de teto 
52 2 Pç Jumelos de mola 
53 4 Pç Retentor cubo 
54 1 Jg Tapete de vinil 
55 2 Pç Borracha inferior 
56 2 Pç Quadro vidro porta 
57 2 Pç Amortecedor da cabine 
58 2 Pç Amortecedor dianteiro 
59 3 Pç Mancal do limpador 
60 1 Serv Mão-de-obra para reforma, desmontagem e montagem da cabine, pintura, chapeação, 

embuchamento das molas dianteiras e traseiras, conserto de bancos, pintura de chassis e 
rodas, reforma geral da parte elétrica e freios 

61 1 Serv Mão-de-obra para reforma de caçamba e pintura da mesma. 
Parágrafo Primeiro. Considerando que as peças e serviços descritos na tabela supra são 

estimados com base em avaliação prévia das condições atuais do veículo, as quantidades poderão sofrer 

variação por ocasião da execução reforma, não obrigando o contratante à aquisição de todas as peças 

caso constatado não ser necessária sua troca. Na hipótese de ser constatada a necessidade de 

acréscimo de itens inicialmente não previstos na tabela, somente poderão ser adicionados peças ou 

serviços previamente autorizados pelo contratante. 
Parágrafo Segundo. É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada manter 

equipamentos, pessoal técnico habilitado, bem como todo e qualquer tipo de material necessário à boa 

execução dos trabalhos contratados, observadas as normas técnicas de cada equipamento.  

Parágrafo Terceiro. Caso a Contratada esteja sediada em outro Município, correrão às suas 

expensas as despesas com locomoção, transporte e deslocamento dos equipamentos e maquinário para 

fins de conserto, bem como as relativas ao material necessário à execução dos serviços, tais como 

equipamento, mecânicos e demais operários, combustível e encargos sociais, trabalhista e tributários. 

Parágrafo Quarto. A Contratada para a execução dos serviços referidos na Cláusula 

Primeira, deverá obedecer às Normas Técnicas Brasileiras regulamentadoras, seja no aspecto de 

qualidade dos materiais, seja na mão-de-obra na execução destes serviços, bem como as determinações 
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da Secretaria Municipal responsável. 

Parágrafo Quinto. As peças elencadas na tabela acima devem apresentar-se dentro das 

normas de qualidade exigidas pelas legislações aplicáveis, sendo admitidas tão-somente peças novas, à 

exceção daquelas previstas no objeto como recondicionadas, e adequadas ao maquinário referido.  

Parágrafo Sexto. O presente instrumento contratual e, assim, todas as suas disposições, 

vinculam as partes, nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e demais atos, da licitação que 

lhe deu origem, sendo aqueles, parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA. O regime jurídico do presente contrato é o da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A Contratante paga pelo objeto licitado o valor total de R$ 

36.087,60 (Trinta e seis mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos), sendo R$ 28.721,00 (Vinte e 

oito mil, setecentos e vinte e um reais), de mão de obra e R$ 7.336,60 (Sete mil, trezentos e trinta e seis 

mil e sessenta reais), de material, menor preço global conforme Proposta Financeira vencedora do 

certame. 

Parágrafo Primeiro. O valor ora contratado é fixo, conforme adjudicado na proposta 

vencedora do certame, não sendo passível de qualquer reajuste durante a vigência do contrato, nem de 

renovação. 

Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado em parcela única, mediante a entrega da 

fatura ou nota fiscal onde discriminado o serviço prestado e os materiais empregados, sendo que a 

mesma deverá ser entregue na Tesouraria Municipal quando do término dos serviços. O pagamento será 

efetuado diretamente ao representante da empresa, conforme Calendário de Fornecedores. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de inadimplência na execução do contrato, poderão ser 

descontadas do pagamento mensal quaisquer penalidades aplicadas. 

CLÁUSULA QUARTA. A máquina consertada deverá ser entregue na sede da Prefeitura 

Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a homologação da licitação. 

CLÁUSULA QUINTA. Não haverá recomposição dos preços constantes no presente 

contrato, nem renovação deste instrumento, que é específico para os fins nele contidos. 

CLÁUSULA SEXTA. A presente contratação, concernente à garantia total do objeto licitado 

(peças e serviços), terá vigência de 06 (seis) meses a partir da data da entrega da máquina, período 

durante o qual fica a Contratada obrigada à assistência e manutenção técnicas referentes a problemas 

que vierem a surgir no veículo durante o prazo da garantia aqui referido, sem que disto decorra qualquer 

ônus para o Município, inclusive quanto ao deslocamento, sendo estipulado o prazo máximo de 02 (dois) 

dias para atendimento da chamada e o máximo de 05 (cinco) dias para devolução do veículo ao 

Contratado em condições de uso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – A Contratada se obriga a: 
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a) executar o serviço no prazo de até 30 (trinta) dias contados da homologação da licitação, 

justificando expressamente eventual impossibilidade; 

b) ter disponível e em condições de uso todos os equipamentos necessários à execução dos 

trabalhos; 

c) permitir a fiscalização dos serviços por parte do Município; 

d) utilizar equipamentos de proteção individual, bem como dispor no local da execução dos 

serviços todos os meios necessários à prevenção de acidentes; 

e) manter em dia suas obrigações patronais, trabalhistas e previdenciárias. 

f) utilizar equipamentos de boa qualidade, em quantidade suficiente e de acordo com as 

normas técnicas vigentes. 

CLÁUSULA OITAVA - Independente das sanções penais cabíveis, da indenização por 

perdas e danos e da possibilidade de rescisão contratual, a Administração, no caso de inexecução total 

ou parcial dos serviços licitados, na forma dos art. 86 e 87 da Lei de Licitações, poderá aplicar as 

seguintes sanções, cumuladas ou não com outras previstas no mesmo diploma legal: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta; 

c) juros moratórios de 0,067% ao dia em relação ao atraso na prestação e entrega dos 

serviços; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo de até dois anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da 

lei; 

f) rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública por descumprimento contratual. 

Parágrafo Primeiro. As penalidades aplicadas na forma dos itens b e c deverão ser 

recolhidas à Fazenda Municipal imediatamente após seu lançamento e notificação ao Contratado. 

Parágrafo Segundo. A Contratada reconhece, nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 

8.666/93 os direitos da Administração Pública em caso de rescisão administrativa, na forma prevista no 

art. 77 da referida norma. 

CLÁUSULA NONA. Os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais 

incidentes sobre a atividade da Contratada ou sobre o preço pago são de responsabilidade exclusiva 

desta, nos termos das legislações aplicáveis, ficando facultada à Contratante a retenção ou desconto na 

fonte dos impostos de sua competência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços 

Públicos caberá a fiscalização da execução do objeto na forma descrita pelo responsável técnico. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os recursos necessários para atender as despesas 

decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

07 – SEC. DE DESENV. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade 2703 – Man. dos maq, veículos e equipamentos da Sec. De Obras 

3.3.90.30.39.00 – Material de consumo (775) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A comunicação entre as partes será escrita quando 

necessária.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes deste 

contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento contratual em 03 

(três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Coronel Pilar/RS, 12 de maio de 2010. 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ADELAR LOCH 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

CHAPEAÇÃO E PINTURA CHANAN LTDA. 
NORBERTO M. N. CHANAN 

CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
1. ______________________________ 

2.  

3. ______________________________ 

 

Visto. 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS n° 45.252 
Assessoria Jurídica 

 

 

 

 


