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ESTÁDO DO MÁMNITÀO
CÁMÁRA MANICIPÁLDE SÃO BERNAfrDO

C!;PJ: 07 629. 52OWAI-07
R,a Coneso Nestot n"215-Centrc. CEP: 65 550-A(n.

Sdo Berkar.loMl

PROJETO BÀSICO

01 _ OBJETO:

Contratação de pessoaJuídica para Locação de Veiculo pâra utilização pela Câmala Municipal
de São Bemardo.

02 _ JUSTIFICATIVA:

Tal solicitâção visâ proporcionar o deslocamento dos membros da Câmam Muicipâl em visita§
juntos aos diversos poloados pertencentes ao Municipio, viâgens a sewiço do Município para

reuniões junto ao Govemo do Estâdo em buscâ de melhodas pam o Muicípio, bem como
diversas ouhâs atividades a serem desenvolvidâs Das mais diversâs regiões do municipio-

03 - ESPECIFICAçÂO DO OBJf,TO:

3.1, Os veículos a serem contmtados deverão ter e atender às seguintes características:

4. DAS OBRIGAÇÓES

4.I. DÂ CONTRATADA

4.1.2. À contratada deveú apresentar veiculo sempre em pedeito estado de seguranç4
conservação e limpeza, cabendo ao usuário ou a flscalização, estejulgamento.

4.1.3. O veiculo só poderá se apresentâr para serviço coú a documedação do veículo
regularizadâ, seído que a cópia da mencionâdâ documeniação devená ser entregue à Prefeitum,
para caalastramento dos dados, Cenificado de Registro e Licenciamento de Veiculo, Bilhete de

Seguro DPVAT pâgo e demâis impostos referentes ao veiculo.
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ITEM LINICO: VALOR fSTINI{DO

ITEM UNID QTI) Unilário Totrl

0l Tipo de Veiculo: (A) - Veiculo de serviço comum
(popular), modelo"hâtch" ou "sedan",movido a
gasolina ou bicombustivel (gâsolinrálcool), com 5

(cinco) portas, capacidade para 5 (cinco)
passageiros, incluindo o motorista. Equivalentes
aos Modelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar.

9

VAI,OR TOTAI, RS f,:STIMÀDOGLOBAL MENSÀLI

VALOR TOTAL RS f,STINLA.DOGLOBAL ANUAL:
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4.1-4. Em casos excelrcionais e, devidamente, autonzado, poderâo ser utilizados veiculos extras,
considemndo-se como extra aquele veículo que não ultmpassar a suâ utilização em mais de 30

dias.

4.1.5. Todas âs desp€sas decorrentes da manutenção da frota, tais como, desgastes deüdo ao

uso ou acidente e substituição de peças e pneus, consertos, etc., serão de inteira responsabilidade
dâ empresa conratâda.

4.1.6. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da Câmara

Muíicipal de Sào Bemardo;

4.1.7. Cumprir os honiíos e todos os trechos do itinerái'io fixados pela Câmara Municipal de

Seo Bemardo.

4.1.8. Responder por si € por seus prepostos, por danos causados a Câmara Municipal de São

Bemardo ou a terceiros por suâ culpâ ou dolo.

4.1.9. Cumpú portarias e Resoluções Câmam Municipâl de São Bemardo.

4.1.10. Submeter o veiculo a vistorias técnicas quândo deteminadas pelo órgào de trânsito
municipio.

4.1.11. O veículo deverá trafegar sempre com a devida documentaçâo (Segum Obrigatório
pago, Licenciamento pago, IPVA pago)-

4.1.12. Manteros veículos sempre limpos e em condições de segurançâ;

4.1.13. CooperaÍ com a fiscalizaçào da CONTRÂTANTE;

4.1.14. Manter o serviço em funcionâmento, substituiDdo o veiculo ern seftiço por outro
' sempre que s€ fi1er necessáno:

4.1.15. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados Câmara Municipal de São

Bemardo ou a terceiros por sua culpâ ou dolo, não implicando corresponsabilidade do Poder

Público ou de seus agentes ou prepostos;

4. I . I 6. Mânter inalterados os preços e condiçôes propostas;

4.1-17. Substituir qualquer empregado a pedido do CONTRATANTE, quando julgado

indesejável ou inconvenieote ao serviço;

4.1.18. Manter duraDt€ todo o período de vigência do cotrtmto, todas as condições que

ensejâram a sua habilitação nâ licitação e contEtaçào.

4.1.19. O contmtado deverá apresentar veiculo sempre em perfeito estado de segurangâ,

conservaçào ô limpezâ, cabendo ao usuário ou a fiscâlizâção, estejulSamenlo.
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4.1.20. Em casos excepcionais e, devidâmente, aulorizado, poderào ser utilizados veiculo
€xtras, considemndo-se como extra âquele veículo que não ultrapassâr a sua utilizâção em mais
de 30 dias.

4.1.21. Todas as despesâs decorrentes dâ mânutençâo da frotâ, tais como, desgastes deüdo ao

uso ou acidente e substituiçào de peças e pneus, conseíos, etc., serão de iflteira respoDsabilidade

da €mpresa contratada,

4.2. DA CONTRATANTE

4.2.1. Caberá a ContrataDte recebet âutorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta

licitação, observado os aÍigos 67 a 76, da Lei Fedeml n' 8.666/93

4.2.2. Emitt com antecedência as Ordens d€ Serviços do transporte escolar refercnte ao

ptesente conhato;

4.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessáías ao bom andâmento do serviço de trânspone

desejado;

4.2.4. Prestar informâções e esclarecimentos que venham a ser solicitâdas pela contratada com

relaçào ao objeto do presente contrato;

4.2.5. Cumprir pontualmente com todas as obígações financeirâs para coÍn â Contratada;

4.2.6. Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

Contâtadâ, informaçôes adicionais, dirimir dúvidas e onentála em iodos os casos omissos;

4.2.7. Proceder aos pagaÍenlos devidos à licitante vencedom;

4.2.8. AplicaÍ à licitante vencedora as sanÇões adminislrâtivas previstas na legislâção vigenle;

5. ASSISTÊNCrA TÉCNTCA E SuBSTrrUlÇÃO DO vf,iCULO LOCADO:

5.1. O veículo locâdo deveú ser substituido por defeito de qualquer ordem, por outrc siÍilar' na

hipótese de a manutenção coretiva, que correú por conta da contratada (assistência técnicâ

24h, em oficina própria ou credenciada), perdumr por mais de 04 (quâtro) homs, segundo

avaliação dos responsáveis pelo conserto ou reparo: (a) se a pane ocolTer no perlmetro do

município de São Bemardo/MÀ a substituição deverá ocorer dentro de 02 (duas) hora§, a panir

da notificação, e,

5.2. Se ocorrer em outro município, dentro de 04 (quatro) horas excluído destas o tempo Parâ
deslocamento dâ base da contmtada âté o local onde se encontrar o veículo.

6. PRAZO DA EX-ECUçÃO DO CONTRATO:

6.1. A utilização do veículo, quândo requisitada sem de 09 (nove) meses. ,@'



-ú

tu
rÊ-
tr,,

ESTADO DO N'ÁMNHÀO
CÀMAM MUNICIPALDE SÃO BERNÀRDO

CNPJ: 07 629. 520/00A1 -A7
Rua Conego NeÍot n'2 I 5-Centrc ( t:P: 65.5 50-A00

São Bernardo'M.1

7. DO PÀGAMENTO

7.1. A Contrateda apresentará mensalmente à ContÍâtâíte as Notas Fiscais para o ato de
atesto, liquidâçâo e pagamento do produto fomecido.

7.2. O pagamento dos combustíveis fomecidos será efetuado, por meio de ordem bancária
emitida em nome da Conlrstâdâ, para crédito na conta corente por ele indicada, uma vez
sâtisfeitâs as condiçôes estabelecidâs no Contrato.

_ 7.3. A Nota Fiscal deveú ser emitida de acordo âs respectivâs quântidâd€s do produto
fomecido, com preço unitário e preço total, contendo aind; o endereço do local de éntrega,
devendo, ainda ter Do verso e o atesto do recebimento dos produtos.

7.4. A Câmarr tellá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para efetuff o pagâmerto, contado da data
de recebimento dâ Nota Fiscal, desde que nào hajâ fâtor impeditivo provocâdo p€la
ContÍatâdâ.

7.5. Nâo serào efetuados quaisquer pagamenlos enquanto p€rdurÍrr pendente de liquidaçào de
obrigações em virtude de penalidades impostas por inadimplência contratual.

E. DO CRONOGRÀMA DE DESEMBOLSO

8.1 o cronograma de desembolso será mensal no valor de RS , conforme quaDtitâtivo
solicitado, nos termos da âlínea "b", inciso XIV do art. 40. da Lei Federal n' 8.666/93-

Sâo Bemado - MA, 28 de fevereiro de 20 I 9.
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CRISONETE MONTEIRO COSTA

Assessora da Cômara Municipal de

São Bernanlo


