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CONTRATO N" OO6/2020/CÂMARA
PREGÂO PRESENCf,A.L N'OO3/2020 _ CPL/CÂMARA
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" OOI/2020

TERMO DE CON'I'RÂTO OUE ENTRE SI
CELEBRAM A ('ÂUARÁ ]ITUNICIPAL DL SÀO
BIRI\ÁRDO E A AMPRf,SA C. C. C. MDNDES
TRASNPORTE - Mf,, PARÁ LOCAÇÃO DE
VEíCULo I\TfREssE DA (ÂMARÁ
MIINICIPAL Df SÃO BERNÀRDO/MA.

A CAMARA MUNICIPAL DE SAO Bf,RNÁRDO/MA, inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediada nâ Rua Conego Nestor n"2ls-Centro,
CEP:65.550-000, Sào Bemardo/MA, doravante designada CONTRATANTE, neste âto

representado p€lo Presidenre o Sr. BERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO,
bÍrsileiro, crsrdo, inscrito no CPF n" CPF n" 961.230.523-49, porrador do Rc n" 418326959
SSP/MA, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa c. C. C. MEIIDf,S
TRÀSNPORTE - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ do Ministerio
da Fazenda sob o n' i 5.434.78410001-33, com sede na Rua da Liberdade, n' 08, Ccntrc. Santa

Quiteria- MA (CEP 65.540-000), neste ato denominada CONTRATÀDA, representada por seu

sócio proprietiio GIAN CARIOS COSTA MENDES, brasileiro, inscrito no CadastÍo de

Pessoa Fisica CPF, sob o n' 876.401.553-04, portâdorâ do R-c. Íf42072195-7 SSP MA,
RESOLVEM celebrâÍ o presente ConlÍato decorrente da licitaçâo nâ modalidade PÍegío
PÍcsencisl o.'003/2020 e do Procê3so Àdministrutivo n.'001/2020. com fundaÍncnto da LeiDô
8.666, de 2l dejunho de 1993, da Lei n" 10.520, de 17 dejulho d€ 2002 e na Lei n.8.078, de

1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. - DO OBJETO

1. Constitui objeto do prcsentc contrato a Contratâçâo de pessoa juridicâ pam Locação de
Veiculo pâÍa ulilização pela Câmara Municipal de São Bemardo, confo.me as esp€ciÍicaçôes
constantes do Projeto Básico. que integrou o Editâl do Pregão PÍeseícial n' 003/2020 - CPL da
Câmara, proposlâ da CONTRATADA € demais documentos constatrres do Pmcca§o n.
001Do20.

1,1. Discriminação do objeto:
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CLÁUSTILÀ SEGT]NDÀ . DO VALOR CONTRATTIAL

2.1. O valor do prcsente contrato é de R§ 43.804,í) (quârentâ e tÍà mil, oitocentG e qu{tro
r€âis e cbquentâ centâvos), eslando inclusos todas as despesas que rcsultem no custo do
fomecimento. tais como imposlos, taxas. lranspoÍes, seguÍos, encargos fiscais e rodos os ônus
diretos e quaisquer outms despesas, quc incidirem no fomelimcnto d(s) produto(s).

2.2. O cronogramade deseinbolso será rcalizâdo mensalÍnente no valor R$4380,45 (quatro mi!
trezêntos e oiteÍta reâis e quâÍent! e cinco ceÍtâvos)r a partir do recebimenlo deÍinitivo do
objeto, nos termos dâ alineâ "b", inciso XfV do arl 40, da Lei Federal n" 8.6ó6193.

2.3. O preço pelo qual esüi sendo contratado o objeto deste âjuste seni fixo e ineâjusrivel.

CLÁUSULA TERCEÍRA . DAs oBRIGAÇÕES DÀ CoNTRÁTADA

3.1. A CONTRÀTADÀ obriga-sc a cxccular o objeto dcste contrato, de acordo com as
determinaçôes conrrdis Do Projeto Básico. ÀNEXO I do Pregâo Pr€§enciâl n.003/2020 -
CPL/CAMÁRA c dâ proposla venccdora, que integrâm cstc Contato independente dc
transcriçâo.

3-2. Constituem aindâ obrigações da CONTRATADA:

a) Executar o seíviço de modo sâlisfatório e d€ acordo com âs detcrminaçôes dâ Câmara.

b) Cumprir os hoúrios e todos os trechos do itineÍário flxâdos pcla Crâmâra.

c) Responder por si e por seus prepostos, po. danos causados a Câmara ou a terceiros por sua
culpa ou dolo.

{

ITENI II\I(]O: vALOR ESTT}{ADO

No ITEM ( Ntt) QTD tlnitário Totâl

0t Tipo de Veiculo: (A) - Veiculo dc serviço comum
(popular). modelo"hatch" ou "sedan",movido a

gasolina ou bicombustivel (gasolina/álcool), com 5

(cinco) poías, capacidadc para 5 (cinco)
passagciros, incluindo o motorista, com ar
condicionâdo, vidrcs clétricos. direçào hidúulica
ou elétrica, câmbio automático. com até 02 (dois)
ânos de uso. Equivalentes âos Modclos: Palio, Gol,
Uno. onix ou S,milâr.

MÊS l0 R$ 4.380.45 RS 43.80,í.50

VÂIOR TOTAL MENSAL: RS 4.380í5 (qustro mil, trezeÍtos e oitentt resis e qusrentr e cinco
.êít4vô.1
VALOR IOTAL GLOBAL / ÁNUAL: R$ 433{N,í) (qurrentâ e tÍês mil, oitocenros e quâtro reâis e
cinouenta centrvos)

Páe,i.,a2de7A-
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d) Cumprir portarias e Resoluçôes da Câmara.

c) Submeler os veículos a vistorias técnicas quando determinadÂs pelo órgão de traosito
mtmicipio.

0 Os veículos deverão trafcgar senrpre com a devida documentação (Scguro Obrigâtorio pago,
Licenciamento pago, IPVA pago).

g) Manter os vciculos sempre limpos e em condições de segurança.

h) Cooperar com a fiscalização da CONTRÁTANTE.

i) Manter o serviço em furcionamento, substituindo o veiculo em scrviço por outro sempre que
se fizer necessiirio.

j) Responder por si e por seus prepostos, por danos câusâdos ao Município ou â terceiros por sua
culpa ou dolo.

k) ComunicaÍ â Câmar& no prazo miíximo de 48 (quarenta e oito) hoÍas que aDtecede o piazo de
vencimenio da entregâ, os molivos que impossibilitem o cumprimento do pÍâzo de enüega
previsto.

3.3. A CONTRATÀDÁ teá pÍrzo de 48 (quârentâ e oito) horas pâra cnrregâ dos documentos
atualizãdos à Cimârâ quândo csta formâlizâr o pedido.

3 .4. Caso o(s) não corresponda ao exigido no Edital, â CONTITATÁ.DA deveni providenciar, no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, â sua substituição, visando âo atendimento das especificâções.
sem pr€juízo da possibilidade da incidência das sanções previstâs no Edital, nâ Lei 8.666/93 e no
Código de Defesa do ConsumidoÍ (Lei 8.07ttl90), garantido o confâdirório e a ampla defesa.

cr,Áusur,a qulx.rA - DAs oBRrcAÇÕES Do CoNTRÀTÀNTE:

4.1. O CONTRATANTE fica obrigado a:

a) Acompâúar e hscalizar a execuçâo do objeto do ContÍâto, sob os aspcctos quantitativos e
quâlitativo, anotando em registro póprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de
qualquer fatos que, a seu critério, exijam medidâs corÍclivas por parte da CONTRÁTADAi

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço c prazo
estabelecidos neste Contmto;

c) Designar Gestor pam acompatrhar e fiscalizaro ConÍâto;

d) PÍopoÍcionar todas as condições paÍa que a CONTRATADÀ possâ deseúpenhâr os trabalhos
denfo dâs Dormas do contrato.

CLÁUSULA QUINTÂ _ DO CESTOR DO CONTRATO

h
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5.1. A Presidência da Câmara Municipal, dcsignará o gcstor do coDtrato, que seé o
responsávcl pelo acompanhaÍnento/supervisão do fiel cumprimento do objeto coÍrtratual, e
adotaíi todâs âs providências câbiveis e necessririas para a manutenção da Íegularização na
prestaçâo dos serviços crcdenc iados.

5.1.1. O Gestor do Contmto anotará em regisÍo póprio todas as oconÉncias relacionadas
com â execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

5.2. Ás dccisões e providências que u,trapassarem acompetênciado representante deverão ser
solicitâdas a seus supcriores em tempo híbil pam a adoção das medidas convedentes.

5.3. O acompâúâmento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trâta este item nào
excluem a Íesponsabilidâde da Contratada e nem confere à Conhatânte responsabilidade
solidáía, inclusive peÍante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execuçâo dos
seryiços contratados,

5.4. A CONTRÂTANTE sc reserva o direito de ÍejeitâÍ, no todo ou em paÍe, os s€íviços ora
contraiados, prestados em desacordo com o presente Contrâto e o Edital que o originou.

CLÁUSULÀ sExTÀ. Dos PnÁzos E CoNDIÇÔES Do CoNTRÀTo

6.1. O Prrzo de vigênciâ do Contrato seá eté 3l/t2l2020, o que equivale a 10 (dez) mêsêq
contados da data de sua âssinâtura, podeado ser prorrogado de comum acordo entre as paÍes
tros teÍmos do art. 57 da l,ei 8.666/93, tendo seu prazo de execuçio de âcordo com as
especificações do Pmjelo Básico (Anexo I).

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo

7.1. Os pagamenúos serão realizados meosalmenle de acoÍdo com os serviços solicitados pelo
setor responsável deste órgão, e devidamente pÍestados e atestados pela comissão, ou seja, so
serâo pagos os serviços devidamente prestados independentemente do valor total empcúado,
mediaflte â apresentação dâ Fatura c Nota Fiscal, atestados pelo setor Íesponsável, acompaúadas
das Certidões Negativas de Débito quando dahabilitação.

7.2. O pagamento seÍi mediaDte crédito banoirio efetuado nâ conta correnle da CONTRATADA
no pmzo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data dâ apÍescntação da Nota Fiscâl devidamente
atestâdâ pelo setor responsável da CONTRÀTANTE.

7.2.1. Os pagamentos realizados com âtraso serào âfualizados monetariamente, até a data de sua
liquidaçâo, obscrvada a variaçâo do ICPM. A título de morâ, os pâgamentos poderão ainda ser
acrescidos ainda de juros de 0,5 (meio por cento) ao mês ou fraçôes (pÍo Íata die).

7.2.2. Em caso dc incgulâridâde na emissâô dos documeDtos fiscâis, o prâzo de pagâmento será
contado a partir da sua reapr€sentação, devidamente regllârizâdos.

7.3. A CONTRATANTE se rescrva
CONTRATADA os cventuais déb,tos.

o dircito de descontar do pâgâmenÍo devido à
inclusivc relacionados com multas- dânos e prejuilos
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7.4. Nâo scra efetuâdo qualquer pagamento à CONTRATÀDA enquanto houver pendência de
liquidaçâo da obígâçâo firlanceira em viÍude de penalidade ou inadimplência contratrÍil, ou
ainda, quando a empresa deixaÍ de apÍesentar os documentos discriminados no subitem 6.1. Desta
clausula.

7-5. Por ocasião do pagâmento â CONTRATÀNTE efetüârá as rercnções determinâdas em lei_

7.6. Caso a CONTRATADA seja oplântc pelo Simples e preteMâ utilizar-se da hipótese de nâo-
retenção prevista no inciso Xl do art. 25 da Instrução Normativa n-o 306/2001 da Secrctaria da
Receitâ FedeÍãI, dcverá apresentar, juntamcnte com â Notâ Fiscal, declarâção nos moldes
preconizados no aÍ. 26 daqucle regulamento.

7.7. Os pÍeços firmados neste Contmto não serão fixos e ineâjustáveis consoânte disÉe a Lei.

cLÁusuLA olTAvA - DA suBcoNTRÁÇÀo, crssÀo ou TRANsTERÊ\cL{ Dos
DIRXITOS E OBR]CAÇÕES CONTRÂTUAIS

8.1. À CONIXATADA nào podeú subcontrat& totâl ou parcialmeDle o objelo deste contràto,
bem como cedêlo ou tr-ansferi-lo, no todo ou em paíe.

CLÁUSULA NoNA - DA ALTERAÇÁo DA QUANTIDADE IX)S oBJf,ToS
CONTRÂTADOS

9.1. A CONTRATADA fica obrigadâ â âccitar, nas mesmâs condições contmtadas, os aaréscrmos
ou supressões que se fizerem necessádos âo objeto, a critéío exclusivo da CONTRÂTANTE, afé
o limite dc 25% (vinte e cinco por cenio) do vâlor âtuâlizado do contrato.

9.2. Eventual alteração seÉ ob gatoriamentc foÍmalizâda por meio de Termo Aditivo ao pÍesente
contrâ1o, rcspeitadâs as disposições da Lei Federal n.8.666/93.

cLÁusuLÀ DÉctM,{ - Do TNADTMPLEMENTo E sÀNÇôEs

10.1. Eft caso de atrâso injuíificâdo nr prestsção do serviço ou pelâ jnexecuçâo das condições
estabelecidas, ou cxccuçâo insâtisfalória do serviço, atrasos, omissões e oulras falhas sujeitar-se-
á a CONTRATADÀ às seguintes penalidades:

l0.l.l. Advertênciâ por escrilo sobre o descumprimento de contratos e outras obrigaçõe§
assumidas e a deteÍminação de adoçâo das necessáriâs medidâs de correçôes:

10.1.2. Mults, aplicada nos seguintes limitesl

a) 0,3% (trà decimos por cento) por diâ. até o 30 (trigésimo) dia de atrâso, sobre o valor alo
fomecimento não realizâdo;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fomecimento não r€lizâdo, ío caso superior a 30
(trintâ) dias, com a consequente rescisão do contràto_

fi
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I0.1.3. Suspensio tcmpoúria paÉ paíicipar em licitaçâo promovidas pela Câmera Municiprl
de São Bêrnardo e impedimento de contratar com a Administrâçâo Públicâ Estadual, pelo prazo
d€ âté 5 (cinco) anos nos t€rmos da lei n' 10.520/2002 e do Decreto Esradlual no 24.629. aí.20.

10.1.4. Impedimêíto de licitaÍ c contÍatar com a Câmârs Muíicipsl d€ São Bernardo câso a
contmtada descumpra as condiçôes estabelecidas oesie Edital, âpresente dectarâção falsâ, nâo
manteúa a Proposta, enseje o ÍetaÍdamento da execução do objeto contràtado, falhe ou fraude na
execução do conüato, compoíe-se de modo inidôneo ou cometâ frâude fiscal, pelo prazo de âté
cinco anos, enquanto perdumr€m os motivos determitrantes da puniçâo ou alé que seja promovida
a reabilitaçào perantc a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As penalidades aplicadas à CONTRÁTADA serão regisrradas no Cadasto GeÍal de
Fomecedor do Muíicipio de Sào Bemardo.

10.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta única do Tesouro, será
aulomaticametrte descoütado de qualquer fatum ou crédiro a que a CONTRÁTADA vier a fazer
Jus.

cl-ÁusuLA DÉctMÂ pRrMf,rRA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁ_uÂ

I l.l. As desp€sas com a execução do presente ConEato no cxercicio de 2020 correrão à conta
da scguinte Dotâção Orçâmenliriâ:

0 1 03 I 0020 2 I 07 0000 3.3.90.39.00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN'DA . DA REsCIsÁo CoNTRÁTUAI

12.1. O Contrato podeni seÍ rescindido:

a) nos casos enumerados nos aís. 77. 78 e 79 dâ Lei no 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre ils paÍes, desde que haja conveÍriência para o
CONTRATANTEI

c)judicialmente. nos termos da legislação p.ocessual em vigor.

cLÁusuLA DÉctMA TERcETR-À - DAS NoTrFtcAÇóEs

13.1. Qualquer comunicâçâo das paíes a respeito do Contràto so pmduziÉ efeitos legais se
processada por escrito, medianle pmtocolo ou outlo meio de regi;tro. que comprove a sua
efetivaçâo. não sendo considemdas comunicações vetbais.

CLÁUSULA DÉCÍMA QUARTÂ _ DÀ PUBLICAÇÃo

I4.1. A CONTRATANTE faná publicar o Íssumo do prcseote contmto no Diário Oficial do
Estado, após sua assinatur4 obedecendo ao prazo prsvisro no panlgrafo único do âí. 6l da L€i n"
8.666/93.

Yil Página 6 de 7
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15.1. Fica eleito o Foro da Comarca em que pertcnça Sâo Bemardo /MÁ, com renúncia expressa

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvida§ oriundÀ§ do

present€ instrumento,

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrâto foi lavrâdo em 02 (duas) vias

de igual teor. quc, depois de lido e achado cm ordem, vai assinado pelos contraentes

São Bemardo,MA, 03 dc março de 2020.

s5q 2oQ. a)3

RVÀr,HO
gal da CONTRATANTE
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TESTEMUNHAS:

Pela CONTRATADA


