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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 
CONTRATO Nº 001 /2020 

 
Que entre si celebram o FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
e a empresa WELL LOCAÇÕES 
EIRELI:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 
 
1.1– O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIATUBA/GO, inscrita no CNPJ nº 
07.793.624/0001-52, sediada a Av. Clóvis Rodrigo do Vale nº 647, Setor Oeste, Goiatuba/GO, neste 
ato legalmente representado pelo seu Gestor Municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, 
casado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1.087, Qd. C Lote 02 Setor 
Oeste, nesta cidade, portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 
2.969.439 SSP/GO, doravante denominada CONTRATANTE; do outro a firma WELL LOCAÇÕES 
EIRELI  inscrita no CNPJ sob nº 32.819.996/0001-29, estabelecida à Av Trindade, n°652 - Centro, 
Itumbiara - Estado de Goiás, neste ato representado por Queli Carolina Borges Bernardes-, 
brasileira, solteira, empresária, portador  da CI  RG nº  5276399 PC/GO, e CPF nº 019.438.251-65, 
residente e domiciliado na Av. Itaruma, n° 1110, Bairro Novo Horizonte, Itumbiara-Go, doravante 
denominada CONTRATADA celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto do Contrato 
 

Locação de veículo popular, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicionado, tração 

dianteira, flex (álcool ou gasolina), freios ABS, airbag motorista ou superior, visando as 

demandas e necessidades da realidade do município e o desenvolvimento das políticas 

públicas formulando estratégias para a atualização cadastral domiciliar de famílias 

extremamente pobres e idosos, e deficientes beneficiários do BPC (inclusão e atualização) 

e também os grupos populacionais tradicionais e específicos (GPTE), melhorando a gestão 

dos processos de cadastramento, melhorando o IGD-PBF do munícipio, contemplando 

atividades de identificação do público a ser cadastrado e recadastrado através de 

entrevista domiciliar e coleta de dados, estabelecidas no Termo de Referência e de acordo 

com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC nº 123/2006, 



 

2 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

RUA SÃO FRANCISCO, nº 570, CENTRO, GOIATUBA, CEP: 75.600-000, Fone: (64) 3495-0077 

http://www.goiatuba.go.gov.br/ 

 

para atender às necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com as 

normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC nº 123/2006, e 

proposta de preços. 

 
Descrição do Serviço:  

Locação de veículo popular, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicionado, tração 

dianteira, flex (álcool ou gasolina), freios ABS, airbag motorista ou superior. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e do Prazo 
 
3.1 - O presente contrato terá a vigência de 08 (oito) meses, tendo início na assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº: 8.666/1993; 
 
3.2 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula segunda, o 
valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), que será realizado de acordo com o 
Termo de Referência anexo aos autos. 
 
3.3 - O presente Contrato poderá ser acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor total do contrato. 
 
3.4 - O objeto deste contrato será irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações Contratual 
 
Obrigações da Contratada 

A Contratada obriga-se a: 

1- Efetuar a entrega do veículo em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante, modelo tipo, procedência e prazo de garantia; 

2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o  caso, do manual do usuário, 

com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
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3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com, os 

artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

4- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas expensas, 

no prazo máximo de 02 (dois) dias horas o produto com avarias ou defeitos. 

5- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação. 

6- Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

8- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta do Contrato; 

9- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

Obrigações da Contratante 

A contratante obriga-se a: 

1-  Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

2-  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimentos definitivos; 

3-  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do 

servidor especialmente designado. 

4-  Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão e da multa 
 
5.1 – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por inadimplemento 
contratual de qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de uma multa de 
2% (dois por cento) do valor total deste contrato. 
 
5.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequenciais 
contratuais e as previstas em lei.  
 
5.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato: 
5.3.1 – O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações; 
5.3.2 – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações; 
5.3.3 – O atraso injustificado da entrega dos serviços; 
5.3.4 - Por falta de Mão de obra sem justa causa e prévia comunicação à contratante; 
5.3.5 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, assim como as de seus superiores; 
5.3.6 – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
5.3.7 – A dissolução da sociedade; 
5.3.8 – Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que prejudica a 
execução do contrato. 
 
5.4 – A rescisão do contrato poderá ser, de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e 883/94:  
 
5.4.1–Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados na lei; 
 
5.4.2 – Amigável, por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a administração; 
5.4.3 – Judicial, nos termos da legislação. 
 
5.5 – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da qualificação das despesas 
 
6.1 – O empenho das despesas oriundas deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA (IGDBF) 

12.12.1201.08.244.0052.2204-33.90.39 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
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7.1 – Fica como fiscal do presente instrumento contratual a servidora Letícia Christina 

Luiz, Gestora Municipal do Programa Bolsa Família/Cadastro Ùnico. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – Do foro 
 
8.1 – As partes em comum acordo e recíproco acordo, elegem o foro da Comarca de Goiatuba, 
Estado de Goiás, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimirem-
se quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato. 

 
Goiatuba, Goiás, 14  de Abril de 2020. 

 
.................................. 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 

 
.................................. 

CNPJ sob nº 32.819.996/0001-29 
WELL LOCAÇÕES EIRELI 

 
TESTEMUNHAS: 
1ª : ____________________________________________________ 
CPF:  
2ª: _____________________________________________________ 
CPF: 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 001/2020 

 
 
CONTRATANTE: FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIATUBA/GO 
 
CONTRATADA: WELL LOCAÇÕES EIRELI 
 
 
 
 

Objeto: Locação de veículo popular, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicionado, 

tração dianteira, flex (álcool ou gasolina), freios ABS, airbag motorista ou superior, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência e de acordo com as normas da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC nº 123/2006.  

 
 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a duração de 08 (oito) meses, tendo início na assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº: 
8.666/1993; 
 
VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na cláusula segunda, o 
valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), que será realizado de acordo com o 
Termo de Referência anexo aos autos. 
 
 
 
                

Goiatuba/Goiás, 14 de Abril de 2020. 
 

 
 

.................................. 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 001/2020, firmado entre 
o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIATUBA/GO e a empresa WELL LOCAÇÕES 
EIRELI, inscrita no CNPJ Nº : 32.819.996/0001-29foi publicado em local de costume. 
 

 

 Goiatuba, Goiás, 14 de Abril  de 2020. 
 
 
 

 
................................ 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 

 
 


