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OI _ OBJf,TO:

ConlrataÇão de pessoa juÍidica para Locâção de Veiculo pam utilização pclâ Câmara Municipal de são
Bcrnârdo.

02 . JT]STIFICATIVÂ:

Tal solicilâção visa proporcionar o deslocâmento dos membros dâ Câmâra Municipâl cm visitâs juntos
aos diversos povoados pertencentes ao Municipio, viagens a serviço do Municipio paÍa reuniôcsjunto ao
Govcrno doEstado em buscade melhorias para o Municipio, bem como divenas outras at ividades a serem
descnvol\'dâ. nâ. mâis d,tcr\â\ ,es'àe, do munrcrp'o

03 - EsPEcrFrcAçÀo Do oBJf,To:

3.l. Os vciculos a serem contratados deverâo ter e atcrder âs seguirtes caracteÍisticas:

t1'ut\t

ITE\Í

Tipo de Veiculo: (A) " Veiculo dc scrviço comum
(popular). modclo"hâtch" ou "scdan",movido a
gâsolina ou bicombustivel (gâsolinrálcoot), com 5
(cinco) poías. capacidade pârà s (cinco)
passageiros. incluindo o motorista, com ar
condicionâdo. vidros elétricos. dircçào hidráulica
ou cléÍica. câmbio automático. §om âté 02 (dois)
anos de uso. Equivalcntes aos Modelos: Palio, Gol,
Uno. onix ou Similar.

VAL()R MENSAL I]STII\IÀDO E]\'I

VAI,oR GLOBAI, I']},I

4. DAS OBRIGAÇÕES

4.I. DA CONTRATÀDA

4.1.2. A contratâda dcvcrá apresentâr vciculo sempÍe em perfeito cstâdo de segurânçâ, conseÍvâçào e
limpcza. cabctrdo ao usuário on a fiscalizaçào, estejulgamcnto.

.{-1.3. O veiculo só podcrá se ap.esentar parâ scrviço com a docutuedaçào do veiculo regularizada- sendo
que â cópiada mcícionada documcntaçio de!eni ser entrcgue àCârnara Municipal de Sào Bcmardo, pam
cadaslrâmento dos dados, Cenificado dc Registm eLiccnciamento de Vciculo. Bilhetedc Scgüro DPVAT
pago e demais imposlos referentcs ao !cÍculo.
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llnitário
em R$

Totâl
em R$
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4.1.4. Todas as despesas decomcnlcs dâ mânutcnçâo do (s) veiculo (s), tais como, desgastes dcvido ao uso
ou acid€nte e substituição dc pcças e pneus, conseíos, ctc.. serào de inteira responsabilidâde da emprcsâ
contraiadâ.

4.1.5. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com âs determinâções da Câmam Municipal

4.1.6. Cumpú os hoÍários e todos os trcchos do itinerário fixados pela Câmara Municipal dc Sâo

BcmaÍdo-

4.1.7. Responder por si c por scus prepostos, por dânos càusâdos a Câmarâ Municipal de Sâo Bcma.do
ou a terceiros por sua culpa ou dolo.

4.1.8. Cumprir portarias e Resoluções Câmara Municipal de Sào Bemardo.

4.1.09. Submeter o veiculo a vislorias técnicas quando determinâdâs pelo óÍgão de ta,ânsito.

4.1.10. O veiculo dev€rá üafegar sempre com a devida documentâção (Seguro ObrigatóÍio pâgo.

Licenciamcnto pago, IPVA pago).

4.1.1 1. Manter o (s) veiculo (s) sempre limpos e em condições de segumnça:

4.1.12. CooperaÍ com a fiscalizaçào da CONTRATANTE;

4.1.13. Manter o serviço cm funcionamento. substituindo o veicülo em serviço por ôutro semprc que se

4. | . 14. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados Câmara Municipal de São Bemardo
ou a tcrcciros por sua culpa ou dolo. nào implicândo corresponsabilidadc do Poder Público ou dc scus

agentes ou paepostos;

4.1.15. Manter inalterados os prcços e condições propostas;

4.1.16. Mantcr durante todo o periodo de vigência do contmto, todas as coodições que ensejaram a \ua
habilitação na licilâçào e contratâçào.

4.1 ,I 7. o contmtado deverá apresentâÍ veiculo sempÍe em peÍfeito estado de següânçâ, conservâção c
Iimpcza, cabendo ao usurírio ou a Íiscalizaçâo, cstejulgâmento.

4.1.18. Todas as despesas deconenles da manutençâo da t'rota. lâis como. desgastes devido âo uso ou
acidente e substituição de peças c pneus. cotrsertos, etc., serão de inteira reriponsabilidade da empresa
conratâda.

4.2. DÀ CONTRATANTE

4.2.1. CâbeÍã a Contrat?Lnte rcceber, autorizar, supervisionâr, coníerir e fiscalizar o objeto desta licitaçào,
observâdo os aÍigos 67 â 76, da Lei Federal n" 8.6óó193.

fl

4.2.2. Emitir com ant€ccdôncia as oÍdeos de Serviços rctbrcnle ao preselte confatol il
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4.2.3. Prcporciomr todas as facilidades nccessárias ao bom andâmento do serviço dc transporte descjâdol

4.2.4. Preslar iDformaçõcs c esclarccimentos quc venhâm a ser solicitadas pela cootaâtada com relação
âo objeto do presenle contrâto;

4.2.5. Cumprir pontualmenie com todas as obrigaçôes financciras pam com a Conlralada;

4.2 6. Fomecer a quâlquert€mpo e com o máximo de prcsteza, mediante solioitâçào escrita da Contratadâ.
irformações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omrssos:

4.2.7. Proceder aos pagameÍtos devidos à licitante vcncedora:

4.2.8. Aplicâr à licitantc vencedora as sânçôcs administrativas previstas Irâ legislaçâo vigente, em caso de
necessidadel

5. ÀSSISTÊNCIA TÉCNICÀ E ST]BSTITUIÇÁO DO VEÍCULO LOCADO:

5.1. O veículo locado dcvcÍi ser substituido por d€Lito de quâlquer ord€m, por outro similar, m hipótese
de a mânutenção corÍetiva- quc cor:rcrá porconta da contratadâ (assistência técnica24h, cm oficinapópnâ
ou credcnciâda), perdurâr por mais de 04 (quatro) holas, scgundo avaliação dos responsávcis pelo
conserto ou rcpâro: (a) se â panc ocorrer no perimetro do município de são Bemardo/MA, a substituição
devcrá oconer denlro dc 02 (duas) hoBs. a paÍir da notificaçào excluido destas o tempo para
deslocamento da base da contÍatada até o local onde sc cncontmr o veiculo.

5.2. Se ocorrer em outro municipio. dcnlro de 04 (quâlro) horâs - excluido destâs o tempo pala
dcslocâmento da bâsc da contratadâ ,té o locâl ondc se encontrar o vcículo.

6. PRAZO DÀ EXf,Ct'ÇÁO DO CONTRATO:

6.1. A utilizâção do veiculo, quando rcquisitada scrá a pâíir da dat! da assinatura do cootraro, com â
efetiva entrega do veiculo à ContÉIantc, até 3l de dezembro dc 2020.

7. DO PAGÀMENTO

7.1- A Contratâdâ âpresentaÍá mensalmentc à Contrâtântê âs Notas Fiscais pâra o ato de atesto.
liquidaçào e pâgâmcnlo, âcompanhada da documcntaçào comprobatóriâ da regularidade fiscal da

7.2 4 Nota Fiscal de vcrá scr cmitidâ de acordo as resp€ctivas quantidades do produto fomecido/serviços
prestados, com pÍeço uniÉrio e preço totâI, contendo ainda o c[dcrcço do l;cal de eÍtrega, no caso de
fomecimento deprcduto, dcvcndo, ainda, reÍno verso c o atcsto do rccebimento dos produtÃ ou prestaçào

7.3. A Câmars tcni o prazo dc 30 (rrinra) diâs para cfctua. o paaamsmo, conlado da data dc recebimenro
da Nota Fiscal, dcsdc que não haja fator impcditivo provocado pela ContÍâtâdâ.

7.4. Nâo serào cfetuados quâisquer pagamentos enquanto perdurar pcndentc de liquidação dc obrigaçôes
cm vinude de penalidades impostas por inadimplêncjâ coDtrâtual.
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8. DO CRONOGRAMÀ Df DESI,MBOLSO

8.1 O cronogÊma de desembolso seni mensal no valor de RS _. conformc quântitâtivo solicitado, nos
termos da alinea "b", inciso XIV do aÍ. 40. da Lei Fedcral n" 8.ó66/93.

Sào Bcmardo MA, 0ó de janeiro dc 2020.
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