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CONTRATO N° 01.PRGP .01.0803/2016.

OBJETO : LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO SERVIÇO DE
TRANSPORTE E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO - MA.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a CÂMARA DE VEREADORES DE
SÃO BERNARDO - MA, pessoa jurídica de Direito Publico Interno ( Poder
Legislativo Municipal ), CNPJ n" 07.629.520/0001-07, com sede na rua Cônego Nestor
n° 215, centro, São Bemardo - Ma, neste ato representado por seu Presidente.
BERNARDO DOS SANTOS TOMAZ, CPF n° CPF n° 887.850.333-91, designada
CONTRATANTE; e, de outro lado, GCC - MENDES TRANSPORTES - ME, CNPJ
n" 15.434.784/0001-33, com sede na rua Bemardo Francisco da Cunha n° 81, centro,
São Bemardo - Ma, aqui designada CONTRATADA, com fundamento na Lei
10.520/02 e demais legislações aplicáveis, tem as partes acima nomeadas, justo e
contratado o seguinte:
CLÁUSULA I - DO OBJETO - O objeto do presente contrato visa a escolha da melhor
proposta para locação de 01 (um) veículo para o funcionamento da Câmara de
Vereadores conforme especificações do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°
01/2016, que faz parte deste contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA II - DO PREÇO E DO REAJUSTE - O valor estimado do presente
contrato é de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) a ser pago em dez
parcelas mensais de R$ 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais).

a) O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a partir de sua
assinatura

b) Não haverá reajuste.
CLÁUSULA III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da
execução deste contrato onerarão dotações do orçamento da CONTRATANTE, com
recursos provenientes do duodécimo repassado pela Prefeitura Municipal de São
Bemardo - Ma para o exercício financeiro de 2016, com a seguinte classificação
orçamentária: 01.031.0020.2083.3.3.90.39.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.
CLÁUSULA IV - DOS PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS - O pagamento
mensal será efetuado em até 05 (cinco) dias, do mês subseqüente da prestação do
serviço, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA V - DAS MULTAS - A recusa injustificada da CONTRATADA em
assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de cinco
(05) dias, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a
mesma, separada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
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a) - Multa de 10% (dez por cento) sobre a obrigação não cumprida;
b) - Pagamento correspondente à diferença de preço, decorrente de nova licitação para
o mesmo fim;
CLÁUSULA VI - DAS PENALIDADES - O atraso injustificado no início da execução
do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei Federal
n" 8666/93, atualizada pela Lei Federal 8883/94, sujeitará a CONTRATADA à multa
de MORA, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte
proporção:

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa de 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor
do pagamento mensal referente ao mês anterior;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 2,0% (dois por cento) ao dia sobre-o
valor do pagamento mensal referente ao mês anterior.

VI.1- Pela inexecução total ou parcial da obrigação, poderá ser aplicada à(s)
Contratada(s), separada ou cumulativamente, as seguintes penalidades:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida.

b) Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação.
c) As multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem

efetuados, ou ainda, cobradas judicialmente se for necessário.
d) As multas serão independentes e a aplicação de uma, não exclui a das outras.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - É vedado à licitante vencedora
transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações contratuais, bem como sub-
empreitar a contratação, sem prévia anuência do Contratante, sob pena de rescisão
contratual e multa.
8.1. - A CONTRATANTE se reserva no direito de propor modificações na forma da
entrega do veículo, visando adaptá-Ias à sua viabilidade e necessidade, bem como
complementá-las ou detalhá-Ias, quando julgar conveniente.
8.2 - A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para
terceiros, devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos
pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.
8.3 - Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos
relativos à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais,
transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e
encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.
8.4 - O recebimento do veículo não exclui a responsabilidade da proponente
adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do
contrato, sem prejuízo dassanções previstas neste Contrato e Edital dela decorrentes.
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8.5 - Ocorrendo sinistros, defeitos ou outros imprevistos que impeçam a normal
utilização do veículo locado, a Contratada ficará responsável em disponibilizar no
prazo máximo de (48) horas, outro veículo para substituição, nas mesmas
especificações do edital, sob pena de rescisão do contrato.
8.6 - Havendo prorrogação do contrato, a Contratada deverá, imediatamente, realizar a
troca do veículo por outro novo, zero Km, nas mesmas condições da cláusula 1.1 deste
instrumento.
CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá, a todo o tempo e
sem qualquer ônus ou responsabilidade, rescindir este contrato, independentemente de
ação, notificação ou interpelação judicial ou extra quando a CONTRATADA:
9.1 - deixar de cumprir quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, sem
justo motivo;
9.2 - sem justa causa ou motivo de força maior suspender os serviços, ajustados;
9.3 - falir;
9.4 - transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia anuência;
9.5 - não tiver condições suficientes para atender o objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa a CONTRATADA
reconhece os direitos do CONTRATANTE, conforme prescrito no artigo 77, e de
forma suplementar, os estampados no artigo 80, incisos e parágrafos da Lei Federal n?
8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94.
883.8816/3883.8848 - FAX: (19) 3873.1891
CLÁUSULA X - DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de São Bemardo - Ma,
para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas resultantes do presente contrato.
10.1 - E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato para que o
mesmo produza todos os seus devidos e legais efeitos.

São Bemardo - Ma, 08 de Março de 2016.

CONTRATANTE:
A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDO - MA

~ifNÂRn~~fO?T~~
CPF n° 887.850.333-91.

CONTRATADA:
GCC - MENDES TRANSPORTES - ME
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EXTRÃTO---DE---PUBLiCAÇÃO~---c6mRATO---N°---oipRGP~oi~080372016.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° OS/2016. PREGÃO PRESENCIAL N°
01/2016. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -
MARANHÃO, CNPJ n" 07.629.520/0001-07, com sede na rua Cônego Nestor n° 2015,
centro, São Bemardo - Ma. CONTRATADA: GCC - MENDES TRANSPORTES - ME,
CNPJ n° 15.434.784/0001-33. OBJETO: Locação de veículo destinado ao serviço de
transporte e funcionamento da Câmara Municipal de São Bemardo - Ma.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Art. 24, II da Lei n° 8.666/93. VALOR DA
CONTRATAÇÃO : R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) anuais, sendo
pago em dez pagamentos mensais de R$ 5.650,00 ( cinco mil e seiscentos e cinquenta reais).
DOS RECURSOS FINANCEffiOS Dotação Orçamentária
01.031.0020.2083.3.3.90.39.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA - 31 de Dezembro de 2016. CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão
resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores, legislação pertinente e dos
princípios gerais de direito. FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de São Bemardo - Ma,
para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por
mais privilegiado que o seja. São Bemardo - Ma, 08 de Março de 2016. Bernardo dos Santos
Tomaz. PUBLIQUE-SE nos termos do art. 147, IX da Constituição do Estado do Maranhão-
Ma e do art. 95 da Lei Orgânica do Município no quadro de avisos da Câmara de Vereadores
e Prefeitura.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO: ---=O=--:~~_/.....LM~ilJI.~~ / .~ V ~ b

PUBLICADO nos termos do art. 95 da Lei Orgânica do Município e art. 147, IX, da
Constituição do Estado do Maranhão

Pregoeira:

Assessoria Jurídica - CPL

Equipe de Apoio:

~~ 1S'\\ .~. ktiJ1
Crisonete Monteiro C. Santos


