02/07/2020

SEI/TJ-TO - 3219436 - Contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

Contrato Nº 101/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 20/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020
PROCESSO ORIGINÁRIO 20.0.000002074-6
PROCESSO 20.0.000006009-8

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA
POTTENCIAL VEÍCULOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI.

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado por seu Presidente, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, brasileiro, portador do RG nº 125.824, 2ª Via - SSP/TO, inscrito no
CPF/MF sob nº 103.573.945-34, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado, a
empresa POTTENCIAL VEÍCULOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.746.944/0001-09, com sede na SRTV, N, 124, Qd. 701, Conj. C, Sala 215, Ala B, Asa Norte, Brasília/DF, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor Comercial, o Senhor HUMBERTO VICTÓRIO MIANA, brasileiro, portador do RG
nº 7.979.084 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 974.725.736-04, têm entre si, justo e avençado o presente Contrato, observadas as disposições da
Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, conforme descrição e quantitativos abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

02

VEÍCULO BLINDADO TIPO SEDAN:
MODELO: COROLLA XEi;
MARCA: TOYOTA.
Veículo de passeio TIPO SEDAN blindado nível III-A de fabricação nacional ou Mercosul;
Ano de fabricação 2020/2021 e modelo 2020/2021 ou versão mais atualizada; 0 km (zero
quilômetro);
Motorização e combustível: motor 2.0, 16V; potência a 173 CV gasolina; bicombustível flex (etanol e gasolina);
Cor preto;
Capacidade 5 (cinco) ocupantes, incluindo o motorista;
Transmissão:
Transmissão automática (CVT);
Direção: Direção eletro assistida progressiva;
Sistema de freio dianteiro e traseiro a disco, com ABS;
Pneus e Rodas: Pneus e rodas com medidas de no mínimo R17;
Dimensões e Capacidade: Altura: (mm) : 1.445; Capacidade do tanque: 50 litros;
Comprimento (mm): 4.630; Distancia entre eixos (mm) : 2.700; Largura (mm): 1780;
Porta malas com capacidade de 470 litros.
Segurança:
a) No mínimo 6 (seis) airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina;
b) apoios de cabeça dianteiros com regulagem manual de altura;
c) apoios de cabeça traseiros 3 (três) com regulagem manual de altura;
d) vidros elétricos nas quatro portas com acionamento por um toque e sistema
antiesmagamento;
e) aviso sonoro para chave na ignição, faróis ligados, luzes ligadas, portas e porta-malas
abertos;
f) aviso luminoso e sonoro para indicador de destravamento dos cintos de segurança;
frontais, no mínimo para o condutor (com carro em movimento);
h) trava automática das portas ativadas pelo movimento do veículo (acima de 20Km/h);
trava de segurança para portas traseiras;
i) travas elétricas nas 4 (quatro) portas com acionamento a distância;
j) desembaçador do vidro traseiro;
k) barra de proteção contra impactos laterais nas portas;
l) limpador de para-brisas com temporizador;
m) acendimento automático dos faróis;
n) chave com comandos integrados (trava das portas, abertura do porta-malas e alarme);
o) cintos de segurança 2 (dois) dianteiros e 3 (três) traseiros com 3 pontas; luz auxiliar de
freio em LED (brake light);
p) conjunto de itens obrigatórios como: estepe, macaco, triângulo e chave de roda;

Und.

01

R$ 189.546,00

R$ 189.546,00
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q) demais acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou definidos pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas);
r) Controle de estabilidade e tração;
Conforto e conveniência:
a) ar condicionado integrado quente e frio;
b) Central multimídia, Câmera de ré, sistema de navegação (GPS), Bluetooth e áudio
compatível com mp3, rádio AM/FM, com no mínimo 4 autofalantes;
c) revestimento dos bancos e encosto de cabeça em couro originais de fábrica (preto, bege
ou grafite);
d) banco do motorista com ajuste de altura, distância e inclinação elétrico ou manual;
e) banco traseiro bipartido/rebatível;
f) coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade;
g) comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível;
h) espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica e eletrorretráteis ou rebatíveis;
i) descansa-braço dianteiro; película de controle solar nos vidros laterais e traseiros em
conformidade com a legislação de trânsito vigente;
j) espaço interno deverá proporcionar aos passageiros, conforto e comodidade; película de
controle solar nos vidros laterais e traseiros em conformidade com a legislação de trânsito
vigente;
Meio ambiente: Veículo em conformidade com as normas vigentes reguladoras dos limites
máximos de emissão de resíduos (poluentes), os quais utilizem o combustível renovável,
quando couber (etanol, gás natural veicular, biodiesel, eletricidade, etc), inclusive mediante
tecnologia “flex”, nos termos da Lei nº 9.660, de 1998, bem como as normas
disciplinadoras no Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores,
conforme Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Somente
serão admitidas a ofertas de veículos automotores que:
a) Utilizem o combustível renovável, quando couber (etanol, gás natural veicular, biodiesel,
eletricidade, etc.), inclusive mediante tecnologia “flex”, nos termos da Lei nº 9.660, de
1998.
b) Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites máximos de
emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA e legislação correlata.
Assistência técnica (garantia), emplacamento e entrega do veiculo:
a) veículo entregue com frete incluso e devidamente emplacado como veículo comum,
sendo o primeiro emplacamento no Estado do Tocantins;
a.1). Veículo isento de IPVA, emplacamento inclui somente o pagamento da taxa de
licenciamento e seguro obrigatório DPVAT;
b) prazo de garantia no mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000km, prevalecendo o
que vencer primeiro;
c) assistência técnica autorizada em Palmas, Capital do Estado do Tocantins.
ESPECIFICAÇÕES DA BLINDAGEM:
A blindagem deverá ser realizada com nível de proteção III-A*.
*Nível III-A – é o nível que resiste até ao impacto de munições 9FMJ, com energia cinética
de 726 joules, bem como a munições 44 Magnun SWC Chumbo, com energia cinética de
1411 joules, provenientes de revólveres 44 Magnum e inferiores;
A blindagem deverá ser executada em conformidade com a NBR 15000:2005, NIJ 0108,01
ou mais recente vigente* e Portaria D Log vigente**.
*Norma Internacional do National Institute of Justice
**Portaria do Departamento Logístico do Exército Brasileiro, contendo normas reguladoras

dos procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades relacionadas com
veículos blindados (Norblind).
A Contratada deverá realizar todo o procedimento de autorização para blindagem, bem
como o de alteração de dados no Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins –
DETRAN/TO, após a blindagem, para incluir nos campos de observações do CRLV* e
CRV**, a característica de “Veículo Blindado”. Caso exigido para esta alteração de dados
no DETRAN/TO, a Contratada deverá providenciar a obtenção do CSV – Certificado de
Segurança Veicular, em empresa credenciada pelo Inmetro para tal fim, inclusive arcando
com o pagamento de taxas e impostos se houver.
*CRLV – Certificado de Registrado e Licenciamento de Veículo (documento para trânsito)
**CRV – Certificado de Registro de Veículo (documento para transferência)

A contratada deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis:
Projeto de blindagem contendo cortes esquemáticos dos veículos, relação dos materiais a
serem empregados, com a respectiva marca, procedência, especificação, quantidade e forma
de aplicação, peso original do veículo e peso final após a blindagem;
A apresentação de cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios Técnicos
Experimentais do material utilizado na blindagem.
Todo o processo de blindagem do veículo (desmontagem, aplicação das blindagens e
remontagem) deverá ser ilustrado, passo a passo, com fotos, de modo que se possa verificar,
pela observação das fotos, exatamente qual foi a solução adotada para a blindagem de cada
ponto do veículo, inclusive colunas, orifícios de comando de espelhos retrovisores,
fechaduras e teto, processos de colocação e fixação dos materiais de blindagem, detalhes
dos trechos de superposição de materiais (“overlaps”) e demais processos necessários para a
blindagem.
Caberá a Contratada a blindagem completa dos habitáculos dos veículos, incluindo ainda:
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Blindagem completa no espaço entre painel e motor, resguardado o curso completo dos
pedais de freio e de acelerador;
Blindagem do capô;
Blindagem da bateria;
Blindagem do tanque de combustível;
Blindagem dos pára-lamas dianteiro e traseiro e das partes da caixa de roda que não
estiverem acobertadas pela blindagem completa do habitáculo;
Blindagem completa do porta-malas.
Como forma de readequação do veículo ao peso acrescido pela blindagem, a empresa
Contratada deverá proceder, caso necessário, a recalibragem da suspensão
(molas/amortecedores) e o redimensionamento do sistema de freios.
Durante a blindagem, a empresa deverá observar:
O peso da blindagem não pode elevar a relação peso/potência em nível superior a 12% em
relação ao original, de forma que o veículo não perca desempenho demasiadamente;
A realização de reforço ou acréscimo de dobradiças nas portas, se necessário, de forma a
evitar dificuldades para abertura e fechamento das portas em função de peso acrescido.
Caberá ainda à Contratada, após a blindagem:
A revisão da geometria e do balanceamento do veículo;
A execução do procedimento de primeiro licenciamento no DETRAN/TO em nome do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na categoria oficial e de alteração de dados do
veículo, de forma a incluir nos campos de observações do CRLV e CRV, a característica de
“Veículo Blindado” arcando inclusive com o pagamento das taxas, impostos e da confecção
e instalação das placas;
A aplicação de película (insulfilm) em todos os vidros do veículo, respeitados os índices de
transparência normatizados na Resolução do Contran.
Todos os materiais utilizados na blindagem devem ser aprovados pelo CETEX – Centro de
Tecnologia do Exército.
Para a blindagem das partes opacas dos veículos, deverão ser utilizados:
Manta de aramida*, com no mínimo 9 (nove) camadas; emborrachada em todas as camadas
com neoprene.
As mantas de aramida deverão ser contínuas, não podendo apresentar emendas.
*Aramida é um material dielétrico (isolador de eletricidade), sintético, em forma de fibras,
muito leve e de grande resistência mecânica à tração. É um dos grandes responsáveis pela
diminuição do peso das blindagens.
Aço inoxidável, do tipo 304 “L”, com pelo menos 3mm (três milímetros) de espessura, ou
aço de qualidade superior, de preferência, cortado a laser ou a plasma, aparafusado em aço
balístico e tratado contra corrosão na carroceria do veículo, que deverá ser instalado
somente onde for tecnicamente impossível aplicar a manta de aramida, como:
Colunas;
Travessas e longarinas do teto;
Encosto traseiro;
Barra de Proteção Lateral;
Parte lateral interna das portas para proteção de tiro a 45º;
Overlaps nos vidros;
Maçanetas, fechaduras e retrovisores.
Deverão ser utilizados Overlaps* nas bordas das mantas de aramida, nas molduras das 4
(quatro) portas e do porta-malas, no vidro traseiro e pára-brisa, nos espelhos retrovisores,
nas fechaduras,nas maçanetas e na carroceria e demais transições de materiais, eliminando
gaps balísticos** e aumentando a resistência a ataques continuados.
*Overlap (superposição) é uma moldura de reforço acrescentada nos limites das partes

blindadas. O processo consiste na colocação de aço nos principais pontos vulneráveis dos
veículos e nas junções dos materiais. Normalmente é instalado na proteção das seguintes
áreas: bordas das mantas de aramida, molduras das portas, espelhos retrovisores,
fechaduras, maçanetas e carroceria.
**Gaps balísticos são espaços sem blindagem, que ocorrem geralmente nas junções dos

diferentes materiais que compõem a blindagem;
Para blindagem das partes transparentes devem ser utilizados vidros blindados com pelo
menos 21mm (vinte e um milímetros) de espessura, com policarbonato e transparência
normatizada pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, de modo a não afetar as
condiçõe3s de dirigibilidade e conforto ao dirigir, resguardando abertura mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) dos vidros dianteiros. Devem ser instalados amortecedores
especiais e, se necessário, realizado aprimoramento do sistema de abertura com a troca por
elevadores adequados. Os vidros também não poderão apresentar distorções ópticas,
deverão obedecer aos contornos originais dos veículos e possuirão antenas incorporadas
quando original (rádio, celular, GPS).
Deve ser realizada a blindagem dos 5 pneus (sobressalente inclusive), no sistema "run flat",
de forma a permitir condições de rodagem por, no mínimo 60km (sessenta quilômetros), a
uma velocidade mínima de 100 km/h (cem quilômetros por hora), sem a utilização de cintas
de borracha ou cintas de aço.
Valor total

R$ 189.546,00

1.2. A aquisição citada na subcláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as especificações técnicas, forma de execução/entrega e as
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo do 20.0.000002074-6 e 20.0.000006009-8,
do CONTRATANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São eles:
1.2.1. O Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 20/2020, do CONTRATANTE; e
1.2.2. A Ata de Registro de Preços nº 33/2020, resultado do Pregão Eletrônico – SRP nº 20/2020; e
1.2.3 A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA em 1 de abril de 2020.
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1.3. A aquisição do objeto deste Contrato foi realizada por meio de procedimento licitatório, de acordo com o disposto no art. 1º e parágrafo único e art.
2º parágrafo 1º da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade Pregão, na forma eletrônica, conforme Edital e Processo Administrativo acima citados.
1.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
1.5. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando
acordadas entre as Partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
2.1. A empresa será convocada para assinatura do instrumento contratual, devendo assiná-lo e restituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias corridos, podendo
este prazo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado:
2.1.1. A assinatura deste Contrato será realizada por meio eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/TJTO.
2.2. No ato de assinatura deste Contrato, a empresa deverá atender as disposições da Portaria n° 97/2010, quanto à verificação da regularidade fiscal. Se
qualquer das certidões apresentadas na fase de habilitação do procedimento licitatório expirar sua validade antes da data de assinatura deste Instrumento
ou de seus aditivos, deverá a mesma ser atualizada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
3.1. O prazo para entrega do veículo será de no máximo, 90 (noventa) dias corridos para o item 2, contados a partir da data do envio da nota de
empenho.
3.2. Os prazos de entregas definidos no subitem anterior poderão ser prorrogados por mais 30 (trinta) dias corridos, se devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela autoridade competente, o qual deverá ser encaminhado a Seção de Transporte do CONTRATANTE, antes de findar o
prazo previsto no item acima.
3.3. A entrega dos veículos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente do CONTRATANTE, das 08h00min às 11h00min e das
13h00min às 17h00min, na Seção de Transporte do CONTRATANTE, situado no Anexo I, Palmas-TO, mediante prévio agendamento, através dos
telefones (63) 3218- 4395, da Seção de Transporte, sem ônus adicionais.
3.4. Qualquer despesa com o emplacamento dos veículos será responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO:
4.1. A garantia do veículo a ser entregue não poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 (cem mil) quilômetros rodados para
o veículo especificados no item 2, contra defeito e vícios de fabricação, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, contados a partir do seu
recebimento definitivo, inclusive o respectivo deslocamento para a oficina autorizada.
4.2. O prazo de garantia da blindagem do item 2, será de no mínimo 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir do recebimento definitivo do
veículo.
4.3. Quanto às peças, demais componentes e baterias terão garantia igual à fornecida pelo fabricante ou de, no mínimo, 90 (noventa) dias, o que for
mais vantajoso para o CONTRATANTE.
4.4. No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia será contada a partir da nova data da substituição
da(s) peça(s) defeituosa(s).
4.5. A CONTRATADA deverá, quando da apresentação da proposta, indicar o(s) nome(s) da(s) empresa(s) credenciada/autorizada pelo fabricante do
veículo, com sede no Município de Palmas-TO, para prestação dos serviços em garantia dos veículos.
4.6. Durante o período de garantia os veículos deverão ter os serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica executados na Capital
do Estado do Tocantins ou, caso seja necessário, em qualquer lugar do País.
4.7. Os veículos deverão atender aos preceitos regulamentares emanados dos órgãos nacionais de trânsito e meio ambiente.
4.8. Caso algum dos veículos seja enviado para a assistência técnica autorizada, a CONTRATADA terá até 5 (dias) dias corridos para devolvê-lo em
perfeito estado de funcionamento. Se por ventura esse prazo for ultrapassado, a CONTRATADA deverá substituir o veículo por outro similar até que
seja solucionado o problema.
4.9. Para o item 2, deverá ser garantida a substituição de peças trocadas em função da blindagem que apresentem defeitos por outras com as mesmas
especificações técnicas de segurança, sem ônus para o CONTRATANTE. São considerados defeituosos os produtos que apresentem defeitos mecânicos,
elétricos, eletrônicos, risco, quebra, trinco, perfuração natural, perda da coloração, escamação, mancha, perda de transparência e outros julgados como
defeito de fabricação ou defeito de material utilizado na blindagem.
4.10. Para o item 2, caso ocorra a delaminação dos vidros ou partes transparentes dentro do período de garantia, as peças deverão ser substituídas.
4.11. Os veículos fornecidos deverão ser acompanhados dos respectivos Certificados de Garantia de funcionamento e reposição de peças do fabricante,
de acordo com legislação vigente e manual do fabricante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PARÂMETROS DA MANUTENÇÃO:
5.1. A CONTRATADA deverá executar a manutenção dos veículos mantendo a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas
características originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o atendimento dos programas de
qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente. A constatação de inadimplemento dessas exigências
ensejará a substituição imediata desse veículo, sob pena de sanções, sem prejuízo das penalidades constantes da legislação que rege a matéria, normas
brasileiras aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo.
5.2. A CONTRATADA deverá manter os veículos automotores de modo a coibir a deterioração e a adulteração do sistema de escapamento que possam
resultar em níveis de emissão sonora superiores aos dos padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e
recomendação dos manuais de proprietários e serviços do veículo.
5.3. Os veículos deverão, obrigatoriamente, estar equipados com catalisador ou outro equipamento que o substitua para controle de emissão de gases
poluentes na atmosfera.
5.4. Os veículos deverão observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA,
CONAMA, destacando-se a Lei federal nº 8.723/93 – que dispões sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras
providências.
5.5. A CONTRATADA deverá manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente quanto à aquisição e descarte dos
resíduos dos processos de manutenção dos veículos.
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO:
6.1. Com fulcro nos artigos 25 e 26 da Portaria nº 145/2011, elaborada pelo CONTRATANTE, será criada uma Comissão de Recebimento Provisório e
Definitivo, designada pelo Diretor Geral ou por quem este delegar competência.
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6.2. O CONTRATANTE expedirá “Termo de Recebimento Provisório”, o qual deverá ser assinado pelos membros da Comissão de Recebimento e
representante da CONTRATADA, conforme arts. 25 e 26 da Portaria n°. 145/11 TJ-TO, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
veículos com as especificações constantes neste Instrumento e no Termo de Referência, nos termos do artigo 73, II, “a”, da Lei nº 8.666/93.
6.3. Após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e consequente aceitação, nos termos do artigo 73, II, “b”, da Lei nº 8.666/93,
o CONTRATANTE emitirá “Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de 5 (cinco) dias, o qual deverá ser assinado pelos membros da Comissão de
Recebimento e representante da CONTRATANTE.
6.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos veículos fornecidos, nem ético-profissional,
para perfeita execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato / instrumento equivalente.
6.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR:
7.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 189.546,00 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada:
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris
Classificação Orçamentária: 06010.02.061.1145.3076
Natureza da Despesa: 44.90.52
Fonte do Recurso: 0240
8.2. As despesas inerentes à execução deste Contrato serão liquidadas por meio da Nota de Empenho que será emitida à conta da dotação orçamentária
especificada nesta Cláusula.
8.3. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal em observância à unidade gestora emissora da nota de empenho que albergou a aquisição:
8.3.1. Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris.
CNPJ/MF: 03.173.154/0001-73
Praça dos Girassóis, S/Nº. - Centro
CEP: 77.015-007
Palmas/TO.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO:
9.1. Os pagamentos serão efetuados após análise da conformidade dos veículos adquiridos com o discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto do
gestor do contrato. O atesto do gestor do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento.
9.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após o protocolo de recebimento da nota fiscal (momento em que o credor está
adimplente com a obrigação firmada perante o CONTRATANTE), sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil
subsequente. Banco Bradesco - 237, Agência nº 5485-6, Conta Corrente nº 5226-4.
9.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho e vinculado à conta-corrente.
9.4. O CONTRATANTE somente pagará CONTRATADA o que for solicitado e entregue.
9.5. O FORNECEDOR deverá apresentar as notas fiscais com os bens discriminados, até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês da entrega dos veículos.
9.6. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que tal não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), coluna 2, publicado pela FGV,
ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.
9.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
9.8. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES:
10.1. O valor contratado é fixo e irreajustável.
10.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. A CONTRATADA obriga-se a:
11.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste
Contrato;
11.1.2. Cumprir todas as obrigações constantes neste Instrumento, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução desta contratação;
11.1.3. Efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Instrumento, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
11.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor CDC (Lei nº 8.078, de 1990);
11.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, Ata e Termo de Referência, os veículos com avarias ou defeitos;
11.1.6. Comunicar o CONTRATANTE, 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;
11.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução deste Contrato;
11.1.8. Disponibilizar pessoal em quantidade suficiente a atender a descarga do material, assegurando-lhe equipamentos indispensáveis ao serviço;
11.1.9. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão dos produtos fornecidos;
11.1.10. Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente, sobre o produto fornecido, bem como
eventual custo de frete na entrega;
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11.1.11. Não transferir a outrem o objeto, no todo ou em parte, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
11.1.12. Manter, durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade com art. 55,
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e outras
legalmente exigíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste
Contrato;
12.1.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas
alterações;
12.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Instrumento, no Edital e seus anexos;
12.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos veículos recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste
Contrato, no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
12.1.5. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos veículos fornecidos, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;
12.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
12.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento dos veículos, no prazo e forma estabelecidos neste
Instrumento, no Edital e seus anexos;
12.1.8. Zelar para que durante a vigência deste Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
13.1. A CONTRATADA que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação
exigida ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do
Tocantins e será descredenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.2. Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Instrumento, o
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua
notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
b) Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de
até 2 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATAD
A ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor deste Contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
13.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do
Poder Judiciário - Funjuris, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
13.5. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
13.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO:
14.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a
Administração; ou
c) Judicialmente, nos termos da Lei.
Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO:
15.1. O presente Contrato fica vinculado aos autos 20.0.000002074-6 e 20.0.000006009-8.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS:
16.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei nº. 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e,
subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:
17.1. O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº
8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos veículos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
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18.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos veículos, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
18.4. Demais atribuições e responsabilidades do gestor de contratos no âmbito do CONTRATANTE estão disciplinadas pelo Decreto Judiciário n°.
291/2009 e Portaria n°. 255/2009 TJ-TO.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES:
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
19.1.2. Subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto deste Contrato, sem anuência do CONTRATANTE;
19.1.3. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:
20.1. A publicação resumida do presente Contrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:
22.1. Para dirimir todas as questões oriundas da execução do presente Contrato fica eleito o Foro de Palmas - TO, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, firmam este Contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio
de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informação - SEI.
Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO VICTORIO MIANA, Usuário Externo, em 01/07/2020, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 02/07/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3219436 e o código CRC
86BC1B42.
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