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ES''ADO DO MÁRANHAO
CAMÀM MUNICIPAL DE SÃO RERNARDO

CNPJ: 07 ó29. 520n00147
Rua Concgo Nestot 12l5{erttu- CEP: ó5.5504W

Sao Bedado MA

CoNTRAIO N" OO4/20r g/CÂní-A RÀ
PREGÀO PRfSE:.ICLÀL \. OO?20I9 - CPL/CÀMARA
PROCf, SSO ADMÍNISTRATIVO N" OO9/2OI9

TERMO DE CONTRÁTO QUE ENTRE SI
CELEBRÂM A ('ÂVARÂ 1Í1NICIPAL DE SiO
BERNÁRDO f, À f,MPRESA G. C. C. MENDf,S
TRÀSNPORTE _ \í Í], PARA LOCAÇÃO DE
VEiCULO INTERESStr DA CÂMARA
MUNICIPÀL DE SÃO Bf,RNARDO/M,{.

A CÂMARA MUNICIPÂL DI] SÁO BERNÀRDOMA, inscritâ no Cadsstlo Nacional dê

Pessoâs Jurídicás sob o nô 07.629.52010001-07, sedrada na Rua Conego Nestor n'215-Centro,
CEPi 65.550400, São BemEdo^-,ÍA dorava e desiSnada CONTRATANTE, neste âro

Í€prEsentado p€lo PÍ€side e o sr. Bf,RNÀRDO JOSÉ TRIBUZI DE CÂRVALHO,
brasilciro, crsâdo, inscrito no CPF no CPF no 961.230.523-49. portadoÍ do RG n" 418326959

SSP,MÀ resideÍte e domiciliado na nesta Cidade e a empresa G. C. C. MENDES
TRASFIPORTE - ME. hscÍita no Cadastro Nâcioíal de Pessoa Juridica - CNPJ do Ministerio
da Fazenda sob o n" 15.434.784/0001-33, com sede na Rua da Liberdade, no 08, Centro, Santa

Quitéria MA (CEP 65.540-0ô0). neíe ato denominada CONTRÂTADA, rcprcsentadâ por
seu sócio proprietfuio GIÁN CÁRLOS COSTA MENDIS, brasileiro, inscÍrto no Câdastro de

Pessoa Fisica CPF, sob o n'876.401.553-04, poÍtâdorâ do R.C no42072795-7 - SSP MÀ,
RE§OLVEM celebrar o pÍes€nte Confato decoÍente da licitação na modalidade PEglo
Prê€ncirl n.'007/2019 e do Prcc6so Adminietrâtivo n." 0092019,..m frrndamGnto da tÉi
n" 8.666, de 2l de juúo de 1993, da Lei no 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei no 8.078, de

1990 - Côdigo de Defesa do CoNurnidor, mediarte âs següntes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRÍMEIRÁ - Do oBJI;To

l. Constitui objeto do presente contrâlo a Contratação de pessoa juridicâ pâra t,oc{ção de
Veículo para utilização pela Câmara MuÍicipâl de São Bemardo, conforme as esp€cificaçôes
constântes do Projeto Básic!, que integrou o Edital do Prcglo Prdencirl n'0072019 - CPL
da Câm.r., proposta da CONTR-{TÀDA e demais dooumentos constântes do Proccaso D'
001/2018.

^/

1.1. Discriminação do objeto
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CLÁUSULA SEGUNDA - Do vÀLoR CoNTRATUÁL

2.1. O valoÍ do presente contrato é d€ R$ 36.189,00 (tÍintâ G seis mil, ccnúo e oitentr c nove
resk), estando inclusos todas as despesas que resultem no custo do fomecimentq tais como
impostos, taxas, transportes, segrüos, encaÍgos fiscais e todos os ôúus diretos e quaisquer outras
despesal que incidirem no fomecimenlo d(s) produto(s).

2.2 O cÍonogrsma de desembolso será rcalizádo meosalmerte no vâlor R$ 4.021,00 (quaúo
úil e vinte e um íeais), a partir do rocebimento definitivo do objeto, nos tennos da alinea "b",
inciso XMo aÍt. 40, da Lei Federal n' 8.666/93.

2.3, O proço pelo qual está sendo contÍalado o objeto deste ajNte será fixo e ineajustável.

A CLÁUSULA TERCEIRÁ - oÂs oBRIGAçÕES DA CoNTRÂTÂ0A

3.1. A CONTRÀTÁDA obriga-se a executu o objelo deste contrato, de amrdo com as
determinaçôes contidas Ío Projeto Básico. ANEXO I do PÍegso Prêsêncid no 0072019 -
CPUCÂMÂRÂ e dâ pÍoposta vencdor4 que integmm este Contrato independente de
trânscrição.

3.2. Constituern ainda obÍigaçôes ds CONTRATADA:

a) ExecutaÍ o sên iço de modo satisfaróÍio e de acordo com as determinaçêes d.a CiâmaÍa

b) Cumprir os honirios e todos os üechos do idrerárjo fixâdos pela Cârnara.

c) RespondeÍ por si e por seus pÍepostos, por dâ[os causâdos a CâmaÍa ou I teÍceiÍos por sua
culpa ou dolo.

d) CumpriÍ portsias e Resolüçôes da Câmea

e) Submeler os leiculos a üstoÍias lécnicas
municipio.

I'TEM ÚNICO: VÂI,OR I]STRÍÀDO

tTE},I t \tI) Q' ) I-nitário -I 
otal

0l Tipo de Veiculo: (A) - Veisulo de serviç{ comum
(popular), modelo"hatch" ou "sedan".moüdo a
gasolina ou bicombustivel (gasolina./ácool), com 5
(cinca) portas, capacidade para 5 (cinco)
passâgeiros, incluindo o motorista. Eqüvalentes
aos Modelos: PÂlio, Gol, Uno, onix ou Similar.

lvÍES 09 Rs 4.021,00 R$ 36.t89,00

VALOR TOTÁL R$ ESTIM,{DOGLOBAL MENSAI,: R$ 4.021,00 (quáho rüit e vinr€ e uni reai§)

r ,c,Lon totA.L n§ ISTMADoGLóBAL A\t nr: RS 36,t E9.(X) (lín-te e seis mÍ]cenro e oireno e
nove feri§)
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F§TÁDO DO Iú1RANH,iO
CÁTIAM MUNICIPÁL DE S1O BERNAI'IX'
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f) Os veículos deverão trafega sernpre com a deüda documentação (Seguro Obrigatódo pago,
Licencimento pago, IPVA pago).

g) Mánter os vcicúos scmp.e limpos e cm condições de segurançá.

h) Coope.ar com a fiscsli2sção da CONTRATANTE.

i) Msnter o serviço em funcionâÍnento, substituindo o velculo em serviço por outÍo sellrpre que
se fizer necessário.

j) RespondeÍ poÍ si e por seus prepostos, por danos causados ao Mrmicipio oü a teÍceüos poÍ
sua culpa ou dolo.

k) Comunicâr a Câmar& no pÍâzo máximo de 48 (quârenta e oito) horss que antec€de o pmzo
de vencimenlo da eotreg4 os motivos que impossibilitem o cumpriúre o do prazo de eitrega
Previsto.

3.3. A CONTRATADA t6ná pÍazo de 48 (quarcnta e oito) horâs para entÍega dos docúnentos
atualizados à Câmara quando esta formalizar o pedido.

3.4. Caso o(s) não conesponda ao exigido no Edital, a CONTRÂTADA devená pÍoüdencisÍ,
no pÍazo de sté 05 (cinco) diâs úteis, a sua subidhrição, üsatrdo âo atêndimeÍrto das
especific@es, s€m prejuizo da possibiüdadc da incidência dss saÍçôÊs pÍeüstás rc Edital, oa
lri 8.666/93 e no Código de Defess do ConsumidoÍ (tri 8.07E/90), garaDtido o contÍaditório e
a arnpla dofesa.

CúU§ULA QUARTA - DAs oBRIGAÇÕES IX) CoNTRATANTE:

4.l. O CONTRATÁNTE fica obrigado a:

a) AcompaüaÍ e fiscalizar a execução do objeto do Cotrúatq sob os asp€ctos quantitativos e
quslitativo, anotsldo ern registÍo p.óprio as fslhas detectâdas e commicândo âs ocon€ncias de
qua.lqueÍ fatos que, a seu critério, exijam medidas coÍretivas poÍ parte da CONTRATÀDA;

b) Efctuar o pagame o à CONTRATADÂ, de acoÍdo com as côndições dê pÍeço e prazo
estabelecidos neste Contrato:

c) DesignaÍ CestoÍ para acompâÍhar e fisçalizaÍ o Contralo;

d) Proporcioíar todas as co(diç{es paÍa que à C1ONTRÁTADA possa descmpeúar os
trabalhos dentro das normas do conEato.

CLÁI,SULÀ QUINTÁ _ Do cEsToR Do CoNTRATo

5.1. A PÍesideacia da Câmara MlmicipâI, designúá o gestor do cootalo, que s€rá o
respo$sávêl pelo acompanhâmento/supervisâo do fiel curnprimento do objeto contratuâI, e
adoÍaÍá tod&s as providências cabíveis e necessiÍias paÍa a msnutençâo da Íegularizzçâo ns
pÍestaÉo dos serviços cÍedetrciados.

É
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EIIAI» DO MÁMNITÃO
CATTARÁ MUNICIPÀ|, DE SiO BERNARDO

(:NPJ: 07-629. 52%nn I t)7
Ruo (hnego NeÍor n2 l5-( entrc, CLP: t55.5504W.

SAo Eenaào LIA

5.1.1. O Gê§or do ContÍato âtotâá em rcgistro pÍóprio todas âs oconências Íelacionadas
com a execução do sontrâto, detenninaído o que foÍ necessirio à Íegulsrizâção das fsltÀs ou
defeitos observados.

5.2. As decisões e proüdàsias quê ultrapassarem s competência do repressntaDtc deverâo
scÍ solicitadrs s seus superioÍes €rn teínpo hábil pa.a a adoção dâs mêdidss convfii€úte§

5.3. O acompanhamento, o cortÍole, a fiscalizaçâo e avaliação de que tÍala este item nâo
excluem a responsabilidade dâ Contratada e neÍn confere à Contratânte responsabilidade
solidriri4 inclusive peÍante terceiros, por quaisqueÍ irregülaÍidades ou danos na execuçeo dos
s€rviços contratâdos.

5.4. A CONTRATANTE se r€serva o direito de Íejeita, no todo ou em parte, os serviços orâ
contratâdos, pÍestados ern desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA sExTA. Dos PRAzos E CoNDIÇÔf,s Do coNTRÁTo

6.1. O Prazo dc vigênciÂ do ContÍalo será de 09 (novc) me3e3, contados ila daÍa de sua
assinaturÀ Í,odendo seÍ prorrogado de comum acordo entre as paÍes nos teÍmos do ar.t. 5? dâ
Lei 8.ó66193, tendo seu praro de execução de acordo com ôs especificaçôes do projeto
Básico (Ànexo I).

CLÁUSULA SÚTIMA - Do PAGAMENTo

7.1- Os pagâmentos s€rão realizados mensalmenle de âcoÍdo com os serviços solicitados pelo
sctor res?onúvel deste órgâo, e d€vidarnente pÍestados e atestados pelâ crmissão, ou sej4 só
serâo Fragos os serviços devidaÍheDte prestados independentemenÍe do valoÍ total empeÍthado,
mediarte a apresentÂçâo da Fatura e Nota FiscâI, atcstados pelo s€tor rcs?onsáwl,
acompehâdas das Certidões Negatiyas de Débito quando da habititsção.

7.2. O pagamerto será mediante crédito banciirio efÊtuâdo nâ conta corÍeíte da
CONTRATÂDA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a mntâr da data dâ âpresfltâçâo ds Nota
Fiscal deüdamente atestada pelo sêto, Íesponúvel da CONTRATÀNTE

7.2.1. Os pâgarnentos Íoalizados com atraso serão atuâlizados monetaiaÍrente. até a data de sua
liqúdação, obsewada a variaçâo do IOPM. A rírulo de mora os pagamentos podeÍâo ainda ser
acrescidos ainda de juros de o,s(meio poÍ csnto) ao mês ou frações (pro rafa die).

7.2.2. Em çaso de iÍregularidade na emissão dos documentos fiscaiq o prâzo de pagamento seÍá
contado a paÍir dá sua reapreseítação, devidrrneítc regularizados.

7.3. A CONTRATANTE se Íeserva o direito do descontaÍ do pagamento devido à
CONTRÂTÁDA os eventuâis débiro§, inctusive relâcionados com muttas, danos e prejuizos
contÍa terc€iros.

7.4. Nâo soÍá efetuado qualquer pagünento à CONTRATADA enquaÍto houver pendência de
liquidaçâo dá obrigaçào financ€ira em virtude de penalidade ou inadimplência clntÍatuâ|,
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aind4 quat o a empresa deixú de apresentar os documentos discriminados no subitem 6.1.
Desta clâu$lâ.

7.5- PoÍ ocasião do pagarnento a CONTRÁTANTE ofetuãá as Íeteryôes deteÍminadas eÍn lei.

7.6. Caso a CONTRÁTÀDA seja optânre pelo Simples e pÍetenda utilizar-se dâ hiútese de
niio-.etençeo preüsta no iíciso XI do âí. 25 da Insü.t.çáo Normatila n.ó 306]2003 dsser.etaria
da Receita Federal, devsrá apresentaÍ, juntamente com a Nota Fiscal, declaÍação nos ftoldes
pÍeconizados no ôlt- 26 daquele regulamento.

7.7- Os prefos firmados neste Contato nâo s€rão fr.xos e irÍeâjustáveis consoante disÉe â Lei.

cLÁusuLA oITAvA - DÁ strBcoNTRAÇÃo, cEssÂo ou TRANSFERÊNCIA Dos
DlREtros E oBRrcAÇÕf,s CoNTRATUAts

8.1. A CONTRATÂDA não podeni snbsonlralar total ou parcialmelte o objeto dc§1e contrato,
beo gomo c€dê-lo ou tÍalsfeÍi-lo, tro todo ou em paite.

cr,ÁusuI,Á NoNÂ - DA ALTERÁçÀo DA euANTTDADE Dos oBJETos
CONTRATADOS

9.1. A CONTRATADA ficâ obÍigada a aceitú, nas mesmas condições contiatada§, os
acréscimos ou supÍessôes que se fizeÍem necessários ao objeto, â critério exclusivo da
CONTRATANTE, até o l;nnjre de 25oÁ (vinte e cinco por c€nro) do valo r aualizá1]o do contrato_

9.2. Evefltuâl âlteúçâo será obrigatoriamentê formalizada por meio de Termo Aditivo âo
presente mntato, respeitadas âs disposiçôes da Lei Federal no 8.666/93.

ct-Áusur,a oÉcl}r,c. - IX) INADTMPLEMf,NTo E SANÇOES

10.1. Em câso de auâso injustificâdo na pftsteçâo do scrviço ou pela inexecução das
condições estâbelecidÀs, ou execuçâo insatisfaróriâ do serviço, atrasos, omissões e outras falhas
sujeitar-se-á a CONTRATADA à seguintes peÍalidades:

l0.l.l- Âdvertêncir poÍ escrito sobÍe o descurnprimento de contÍatos e outrâs obrigaçôes
assuÍridâs e a determinaçâo de adoção das necessáÍiâs medidás de coÍreções:

10.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,370 (três décimos por cenro) por dia. dé o 30 (figesimo) dia de atraso, sobre o r,lalor do
lomecimento nâo Íealizâdo;

b) 20olô (vinte poÍ cento) sobre o valor do fomecimmlo nâo Íealizâdo, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a co[sequente rescisão do contÍato_

10.1.3. Suspcnsío tempoÍáÍia para participar em licitaçâo promovidas pela Câmxra Municipal
de São Bem$rdo e impedimento de contrataÍ com a Administração pública Estadr"**,8

$
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prazo de até 5 (cinco) úos nos teÍmos dâ lei no 10.520/2002 e do Decreto Estadua.l n'24.629,
ân 20

10.L4. Impedimeúto de licitar e conüataÍ com a Cômsrr Municipal dc SIo B.mÜdo câso a
contratadâ dcscurnpra as condiçõcs estabelecidas naste EditâI, apÍcsonte declaração falsâ, não
dânteDhÂ a Propostq enseje o Ííardarnento da execução do objeto contratado, falhe ou Saude
na cxecüçâo do @ífato, comporto-se de modo inidôÍoo ou cometa frat e fi$al pelo píazo d.
até cinco @os eflqu&rto pêrduÍarcÍn os motivos deterúhântes da putri@ ou até que seJâ
pÍomoúdâ a reabilitsçâo p€Íante a própriâ autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As peoâlidâdes aplicadas à CONTRÁTADÂ s€Íâo Íegistadas no Cadâsho ceral de
Fornecedor do Mrmicipio de São Bernardo.

10.3. Se o wloa das muttas nào for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, s€rá
eutomaticarEeúte descontado do qualqueÍ fatura ou cÍédito a que a CONTRATADA üer â fâzer
ju3.

CLÁUSULA DÚCIMÁ PRÍMEIRA . DA DoTÀçÁo oRÇAMENTÁRh

I I. I. As despesas com a execução do preseíte Contrato no exercicio de 2019 conerão à conta
da seguinte Dota9ào OrçaÍnentária:

0t 031 u20 2t07 0000 3.3.90.39.00

ct-Áusur-,1 oÉctu,L sEGUNDA - DA R-EscIsÃo coNTMTUAI-

12.l. O Conhato poderá ser rescirdido:

a) nos casos enunerados tros úts. 77, 78 e 79 da Lei n' 8.666/93;

b) alnigavelmente, por acordo entre as parteE desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

ç) judicialEe e, Dos leÍmos da legislação pÍoc€ssual ern ügor.

cLÁusuLA DÉcrMÀ TERCEIRA - DAs NorFrcAçôEs

13.1. Qualquer comunicaÉo das paÍes a respeito do ContÍalo so pÍoduziÍá efeitos legais se
processsdâ pôr escíto. mediante protocolo ou outso meio de ÍÊgisfq que compÍove a sun
efetivação, nâo s€ndo considerádâs cammicâçôes vcÍbais.

clÁtrsur-l oÉctprL euARTA - DA puBLtcAçÃo

14.1. A CONTRAT NTE fará publicár o Íesümo do presede contÍato no Di{ário
Estado, após suâ âssiDaÍur4 ob€decendo ao pr6zo previsto tlo pânigÉfo útrico do art.
n" E.óó6193.

clÁsur,.l oÉcrua qurNTA- Do noRol

OÍicial do
6l dâ Lei

E
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I 5 . L Fica eleito o FoÍo da Comsrcâ em que pertença Sào Bernardo 
^4Â, 

com renúncia exprêssa
de qualqu€Í outÍq por mais privilegiado que seja paÍa dirimir quâisquer dúvidâs oriutrdâs do
presente iisEumento.

Púa ãrfieza e vâlidadc do pactuâdo, o presênte TeÍmo d€ Contrato foi la\,Tado em 02 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordeÍf vâi assiÍâdo petos conhaentes.

São BemaÍdoÀÍA. l5 dc âbril de 2019.

TESTEMUNHAS:

A;*tilL-rra"tr'^- 0'r[r :. -].,c.o QLi) írEgyo-:_oo

I,ÍiRNARDO J
1,....:=z::.. 

-

SE TRITIIJZI/DE CARVAI,HO
Responsá\, I legal dâ CONTRATÀNTE
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