
   
 
 

CONTRATO ORIGINAL  
DO PROCESSO LICITATÓRIO 011/2017 SENAI-DR/TO 

 
 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO 
REGIONAL DO TOCANTINS – SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.777.465/0001-41, representado neste ato pela sua Diretora Regional, Sra. Márcia 
Rodrigues de Paula, com sede na Rua SE 03, Lote 34-A, Quadra 104 Sul, S/N, Centro, 
CEP: 77.020-016, Palmas-TO., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE 
e, do outro lado a empresa ARAGUAIA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.093.380/0001-03, estabelecida na Quadra 
1001 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Lote 17-A, CEP: 77.018-380, Plano Diretor 
Sul, Palmas-TO, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Ricardo de 
Oliveira Carlos da Silva, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato, com base no Processo Licitatório nº 011/2017 – 
SENAI/DR-TO, Carta Convite nº 001/2017, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, 
de fabricação nacional e/ou importada, destinado a compor a frota de veículos do 
SENAI-DR/TO, conforme anexo I do Termo de Referência e demais condições e 
exigências constantes do Edital do Convite nº 001/2017, Processo Licitatório nº 
011/2017 SENAI-DR/TO.  
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase 
de habilitação, a proposta apresentada pela Contratada e demais documentos que 
integram o processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
A contratada compromete-se a entregar o veículo contratado conforme descrito abaixo: 
 

Item Quant. Descrição Valor Unitário Valor Total 

001 01 MARCA: TOYOTA 
MODELO: RAV – 2.0 L CVT 
(HIGH), Gasolina – 
ANO/MOD. 2017/2017. 
GARANTIA DE FÁBRICA 
DE 03 ANOS OU CEM MIL 
QUILOMETROS (O que 
acontecer primeiro). 
Descrição complementar 
conforme proposta da 
Contratada. 

R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 

Valor Global de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). 

  
Parágrafo Único: O preço proposto será considerado completo e abrange todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
previdenciário), transportes, emplacamento e todos os demais custos necessários para 
a perfeita execução do objeto, nada mais podendo ser cobrado a qualquer título.  
 



   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
A nota fiscal de venda deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá nota fiscal de venda, em conformidade 
com este contrato.   
 
Parágrafo Segundo: A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de 
compra confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma 
financeira interna deste Regional. 
 
Parágrafo Terceiro: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta 
corrente em nome da empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a entrega do 
veículo contratado, em conformidade com as prerrogativas deste contrato. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 
 

a) Certidão Negativa de Tributos Federais 
(http://www.receita.fazenda.gov.br); 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 

Parágrafo Quinto: Caso a CONTRATADA deixe de apresentar as certidões 
mencionadas no parágrafo quarto o pagamento será retido até a regularização e 
apresentação das certidões. 

 
Parágrafo Sexto: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à 
execução do objeto do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas neste 
contrato. 
 
Parágrafo Sétimo: A nota fiscal de venda deverá ser faturada em nome do SENAI – 
DR / TO, de acordo com pedido de compra, conforme os dados da unidade contratante 
abaixo:  
 

a) Razão Social: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -  SENAI – DR / 
TO , CNPJ: 03.777.465/0001-41, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Lote 
34-A, 2º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 
77.020-016, Palmas – TO. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SENAI-TO poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SENAI por período de até 02 (dois) anos.  
 



   
Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega/execução do objeto implicará, a cada 
ocorrência, multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no parágrafo anterior, o atraso 
injustificado por período superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, sendo que após o 20º dias de atraso, o SENAI terá direito de recusar a 
execução ou entrega da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, 
comunicando à adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura 
para pagamento do objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos 
ao Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quarto: Na imposição de compensação, nos termos do parágrafo anterior 
ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela contratante, ou, ainda sendo 
este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a contratada será 
notificada a recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo 
máximo de 10(dez) dias, contado da data do recebimento, pela contratada, do 
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das 
demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
Parágrafo Quinto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará 
a critério do Contratante. 

 
Parágrafo Sexto: Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu 
critério. 

 
Parágrafo Sétimo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento 
poderá ser suspenso o direito de licitar com o SESI-TO e SENAI/TO por até dois anos. 

 
Parágrafo Oitavo: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
O prazo de garantia será de 03 anos ou cem mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, 
após a entrega do veículo. 
 
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a efetuar, 
sem ônus para o SENAI-DR/TO, assistência técnica integral contra defeitos de 
fabricação e montagem, bem como a substituição ou reparo de peças e/ou componentes 
do veículo que apresentar defeito, desgastes ou deterioração que não seja 
correspondente a sua utilização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 
notificação. 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá fornecer ao SENAI-DR/TO todos os 
documentos necessários ao perfeito entendimento e conservação do objeto contratado, 
bem como manuais de operação. 
 



   
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA 
O prazo de entrega do veículo será de no máximo 90 (noventa) dias consecutivos, 
contados da data do recebimento do Pedido de Compras, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: O veículo deverá ser entregue ao CONTRATANTE devidamente 
emplacado. 
 
Parágrafo Segundo: A entrega deverá ser realizadas das 09h00min às 11h00min e das 
14h00min às 17h00min, em dias de expediente normal. 
 
Parágrafo Terceiro: Durante a vigência do contrato o fornecimento será acompanhado 
e fiscalizado por um colaborador designado para esse fim, denominado fiscal 
administrativo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
colaborador designado deverão ser solicitadas aos seus superiores hierárquicos em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
Parágrafo Quarto: A entrega do veículo descrito neste contrato deverá ser 
acompanhada pelos responsáveis administrativos e técnico do contrato, que deverão 
ser avisados, com antecedência, do dia e horário que será entregue o veículo, por meio 
dos contatos abaixo: 

 
a) Responsável Administrativo: Sra. Lilian Bernardes UNIAD/Transporte do 

SENAI – DR / TO, telefone: (63) 3229-5771/5707; 
b) Responsável Técnico: Sr. Edilson Silva Lucena – UNIAD/Transporte do SENAI 

– DR / TO, telefone: (63) 3229-5771/5707. 
 

Parágrafo Quinto: O objeto será entregue no endereço abaixo: 
 

a) SEDE ADMINISTRATIVA: SENAI / DR-TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 
3, Lote 34-A, Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-
016, Palmas/TO. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
O custo decorrente da contratação do objeto contratado correrá por conta da dotação 
orçamentária relacionada abaixo: 
 

 UNIDADE: 29.01.02 - Diretoria Regional 

 CENTRO: 1.01.01.01.02.03 - Atividades Administrativas DIREG 

 CONTA: 3.2.01.01.03.005 – Veículos 

 
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
A gestão do contrato ficará a cargo da Gerente da UNIAD, Sra. Maria do Socorro Lira 
Cardoso e a fiscalização administrativa ficará a cargo da colaboradora: Lilian Bernardes 
– UNIAD/Transporte do SENAI-DR/TO. 

 
Parágrafo Primeiro: A fiscal administrativa deverá comunicar imediatamente à gestora 
qualquer problema que venha acontecer durante a entrega do objeto adquirido, com 
vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes.  
 
Parágrafo Segundo: À fiscal administrativa incumbirá o acompanhamento da entrega 
do objeto, determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias ao 



   
regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
constatadas, comunicando as mesmas à gestora.  
 
Parágrafo Terceiro: À fiscal administrativa caberá atestar a nota fiscal, após o 
recebimento e conferências do objeto contratado. 
  
Parágrafo Quarto: Os casos não abordados serão definidos pela Fiscal administrativa 
e pela Gestora, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao Contratante: 

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratadas; 

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

 Fazer a inspeção do objeto contratado antes e depois da entrega do 
mesmo; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto 
fornecido para imediata substituição; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem 
eventual rejeição do fornecimento contratado; 

 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

 
Parágrafo Único: Compete à Contratada: 
 

 Proceder à entrega do objeto em conformidade com o quantitativo e as 
especificações constantes neste contrato; 

 Providenciar a troca, as suas expensas, do objeto entregue com defeito 
de fabricação e/ou que não correspondam às especificações solicitadas 
após notificação formal efetuada pelo SENAI - DR/TO. 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante 
o período de entrega, não implicando corresponsabilidade ao SENAI - 
DR/TO ou de seus agentes ou preposto; 

 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagem, 
seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega 
do veículo adquirido; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
complementações que se fizerem na compra/aquisição de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicialmente contratado; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e outros resultantes do fornecimento do objeto deste contrato; 

 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua 
contratação; 

 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento, do objeto 
contratado; 

 Será considerada falta grave o não cumprimento das obrigações na 
forma deste contrato por parte da empresa CONTRATADA, ficando a 
mesma sujeita às penalidades previstas neste contrato; 



   
 Não assumir qualquer despesa em nome do SENAI – DR/TO, em 

hipótese alguma; 

 Entregar o veículo ao CONTRATANTE devidamente emplacado; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente a Fiscal, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das 
providências cabíveis; 

 Comunicar previamente a fiscal indicada pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição de peça. As peças substituídas 
deverão ser entregues a Fiscal;  

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, mão-de-obra, transporte e 
o que mais for necessário para a completa e perfeita execução do objeto 
contratado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital de Licitação e seus anexos, 
bem como na legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas – TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
ou questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, 
a tudo presente. 

 
Palmas-TO, 22 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA  
Diretora Regional do SENAI DR/TO 

Contratante 

RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA 
Sócio Administrador da Araguaia Motors 

Comércio de Veículos e Peças LTDA 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome:                                                        Nome: 
CPF:                                                           CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 


