
PREFEITURA MUNICIPAL DE
½L

UBL I C A LAURO DE FREITAS g

CONTRATO n° 161/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS insento no CNPJ/MF sob a N° 139278190001-40 corn sede na Praça Joäe

Thiago das Santos sin Cenuo. ooravante denominado CONTTlAIANTE. neste ato representada pe:a seo Prefeita

Muniapal Sr^ Moema Isabel Passos Gramacho e a empresa Montes Claros Serviços de Transportes Elrelh.

insenta no GNPJ/MF sob o N' 07 185 582/0001 77 com sede na Rua Séo Pedro sin - Parque Petropo:is - CEP

4286000-000 Dias O A.v la - Bahia neste ato Teo'esentado na forma dos seus estatutos soma.s. doravanté cenenonada

CONTRATADA perante as testemunhas abaixo ¾madas celebram o presente Contrato, mediante as clausulas e

condições a segun enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. CONTRATAÇÄO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÄO DE VEÍCULOS. CONFORME TERMO DE

REFERÈNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÄO LEGAL
2.1. A fundamentação egal do presente Cedarne e a Let 10 62002 e Decolos Munimpais Na

2 3560005 e

subsidiamme e pela Le N" 8 666 de 21/06/1993

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTAÇÄO COMPLEMENTAR

3.1. Integrani e complementern este tenno de Contrato no que n-1o n contraria, aio convocatore a Proposta da

CONTRATADA e demais documentos integrartes e onstitutivos do procedirnento licitatóna. Pregào Eletrõnico N°

025/2018 constante no Processo Admimstrativc de W 08658 2018

CLÀUSULA QUARTA - DOS PRAZOS. ENTREGA E VlGÉNCIA

4.1 A AdmiastraçAo da Prefe tura Muncapal de Lauro rie r reltas convocara a adjudicatena, por esento para no prazo

maximo de i D \dez) dias uteis para assinar o Contram

14.1.1. Para a ass:natura do Contrato, a ser celebrado. a empresa devera represental-se pot

a) socio cae detenha poderes de admmistracao apresentando o Contrato Soaat e sua ultima alteração. ou

b) Dracurarlor com oooeres especificos para assinar o Comrato

4.2. Se a ernpresa adjud:catana recusar-se a assinar o Connato sen uslifÌCabVB pOf OSEDIG BCGil3 Deld PfegOBJ3

aphcar-se-a o disposto no Ari 42 'Acisc KXUI da Lei N° 10 520 de
I¯' 07 2002 sem pre uizo das sangbes

acmsrastrahvas previsms no item 16 ceste Eddal e Art 8 1 da Lei N' 8 66683.
4.3. O pagamemo sera credaado em nome da Contratada mediante ordem bancana ern conta corrente por ela indicada

ou por mem de ordom bancana para pagamento de taturas com codigo de barras, uma vez satistellas as condações

estabeleadas

4.4 Dagamento medianto a erassän de riualquer modahdade de orde, Dancana sera reabrado desde que a

CON T HA T
ALIA efetue a cotxança de forma a permitir o cumonmento das e>igenaas iegais pnna nente no que se

refere a=, reene0es mbatanas
RíÐHérL , GyMRAES
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4,5. A nola fiscaWfatura que contiver erro sera devolvida a CONTRAlADA para re:Ificação e reaplesentacao, imaanoo a

Cordagem dos pra70s fixadas cara o RESTO a orter no rrmebimento da Nota Fiscal/Fatura carrigida

4.6 O µapamento fica condicionado a prova de reguiandade perante a Fazenda Naraonal. a Prev'dënc a Social e unto

ao FGTS

4.7. A compensação fmancetra e admitida nos casos de eventuais atrasos de Dagamento pela Administração desde

que o contratado näo tenha concomdo de alguma forma para o atraso E deveda desde a data mee fixada no

CON TRA TO para o pagarrento ate a data conespondente ao efetivo pagarnento da parcela

4.8. DOS PRAZOS E DA ENTREGA

4.8 1. Os veiculos serão entregues na Secretana Muropal de Desenvolvimee:o Sociat onde serão distobuidos de

acordo as seliotações dos Deparlamentos

4.8.2. endereco de enuega fica ca Rua Doutor Herreo. n" 343 Ouadra
I Lote 04 Lotearnento Joden Aeroporto

Pitanguenas. Lauto de Freitas/BA. CEP 42 701310
4.8.3. O Prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses. contados da data de sua assinatura, podendo
ser prortogado, penodo previsto no Inciso IV do Art 57 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21/06/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É 1e esponsabidade da ONTRATÀDA a entragñ dos veiculos no local designado no

Termo de Referência

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela ob to do presente comrato, o valor GLOBAL de RS 323 798 80

nrezentos e vinte e trës mil setecentos e noverm e ofta reais e oitenta centavos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Estäo indusos no valor orev sto nesta CIAuswa todos os trsbutos contnbuu¯ões e encargos

Dabaustas neuentes sotne a objeto deste Contrate de acordo com a legislacão em vigor bero como todas as

despesas e custos, direlos e indwetos. como tamben, os lucros da CON TRA I ADA

PARÂGRAFO SEGUNDO As despesas asuonentes a entrega dos ve:culos ubletes da preserie IMtatao estarão

incluidas nOS Dreços propostos sendo de inteira responsablitcade da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA

6 i As despesas deccrreñtes da execuçäo deste Con'rato sera no presen1e exerrirlo com recursos orçan,en'arios das

LODtidÍd0ttb dbbit BSS1flCadUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE DESENVOLVlMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonto de Recurso

1201 2013 339039ÜO 29

GLÁUSULA SETIMA - FORMA DE PAGAMENTO
71 O pagamento sera cred::aan em nome da Contra ada. mediante ordeel bancana em conta corrente por ele indicada

o per n de orcem banchua pra pagariento de taturas com cod ge de barras, uma 07 ( f ondi ñes
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7.2. O pagamema mediante a enossäo de qualquer modahdade de ordem bancana sera realizado desde que a

CONTRATADA efetue a cobranca de fomta a permte e cumpnmento das exigencias legais punapannente nu Que se

refe-e as referçöes tabutanas

7.3. A nota fiscalifatura que contiver enc sera devolvida a CONTRATADA para retfica;ào e reapresentacao. miciando a

contagem dos prazos fixadas para e A TESTO a partir do recebirnento da Nota FiscauFatura comgida

7.4. O pagamento iica condicionado a pluva de regularidade perante a Lazenda Nacional a Previdència Social e;urto

ao FGTS

7.5. A comoe,saçäa financeira e adattaa nos casos de eventoais atrasos ric oagamento pela Adninistração, desde

que o contratado não tenha conconido de alguma forma para a atraso Ë devida desde a data limite tirada no

C N ERA T para o pagarnento ate a data correspondem.e ao efehvo pagamento da parcela

7.6 A nom fiscaufzura oue contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para repticaÇão e reapresentapäe reabanco-

se integraime,1e o prazo cara seu processamento no setor compelente

CLAUSULA OITAVA - TRANSFERÉNCIA DO CONTRATO

8.1 A CONTRATADA nâo podera transferir ou ceder o presente Contrato. sah nena de rescisão do ajusie

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÒES DA CONTRATANTE

9.L A Contratante se obaga a proporcionar a Contrataria todas as condições necessenas ao o ena armorFnento Gas

obngacões Decorrentes de lermo Contratual consoante estaDefece a Let n° 8 666/93 e suas aueraÇöes postenores

9.2. Fiscavar e acomoanhar a execuçáo da obleto contratuat bem como o pagamento das taxas e impostas.

empregados e demais despesas recessarias ao here andamento dos serviços

9.3. Comunical a Contratada toda e qualquer ocorrëeaa relacionada com a execução do obieta conilataal diligencianco

O
nos casos que exigem prov dancias conetvas

9.4. Wrovidencia' os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais i Faturas devtdamente stestadas pelo Seto<

Competente.

9.5 Responsabij zæ se ce es ecmbustivets referentes a boa crestação dos selvs:as

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

10.1 Responsabilizar-se por toda e quaiquer avana que os veiculos venham a sofrer riurante a execução dos serviços

momerto em gla ebte devera ser substduldo emediatarrente para se evda: a parahsaÇäo dcs servicos comratados

10.2, Substair imediatamente as voiculos de sua propredarte ou posse que vier a se aodertar. aoresentar defesa

mecanica

10.3. Executar os serviços contra:adas de acordo com as especificações estabelecidas pela CONTRATANTE, por

«rtermedio da O retoria FAr c pal de Abasteomento obedecendo às Ecndybes fixadas neste contrato em hoitaçäo e na

pmposta da CONTRATADA

10 4 Disponib itzar veiculos cor*ratados no prazo maxirne de 05 cinco) dias da assinatura do CONTRATO devendo

no mesron prazc apresentar copia autentiCada dos documentos dos vesculos Em caso de troca ce qualquer velculo

Lo
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10.6. Golierão poi conta da Detentora do contrale todas os encargos sociais Vabalhistas impostos taxas seguros e

quassouer outras despesas relativas aos serviços a serem contratados enor.ges somais *rabalh stas previdenaar os

fiscais e comer,as

10.7. A Detentora do contrate obnoa-se a comparecer sernove que sonatada, a Sede da Fiscalização em borar e por

esta estabelec do a fim de receber instruçöes ou Da:1icipar de reuntões, que poderäo realizar-se em outros locos:
10.8. As contrataçöes não Doderão softer solução de continuidade inclusive em funÇáo de oper3ÇaO de fDA:710 06

ve:culos. :molantada petos orgãos govemamentais, devendo a Detentora da Ala scostito los, se for o caso oe modo a

garanbr a correta execuçäo oc on;eto a CONTRA'AN fl
10.9. Todas as abrigações decorrentes da contratação como :mpostos. taxas seguro obagatono e, incksive, multas na

execuçäo do contrato. sera de responsabelidade aa CONTRA
T ADA

10.10. A manutenÇao dos caros conera oor coma da socaccia inclusive substituspäo de peças. Dreus e acessarios

10.11 Na documentação dos veiculos deverà constar o norne da empresa contratada como proprietana. Ou documento

que comprove a posse

1012 s veiculos deverâo ser disponibilizados para a CONTRATANTE que serão responsabWracos por quaisquer

intrações ne tránsito enmeado soo sua condução fcando a CONIRATADA responsavel pelo Dagamento de muuas a e

denuncias do nirator para fms de penaladades, conforme legssiação em vigne

10.13. Os veiculos seläo requisitados de acordo corn as necessidades das Onetonas Requisitantes ficando a locadora

contratada na obagatoriedade de atender essas solscea;öes no plazo 24 iv nte e cuatro horas:

10.14. Os veledes alayacos sewm efetvos ou substiturcos deveräo ser enneques à CONTRATANÍn em perfettas

condiçõeb de uso, funcionamento cortsentaçâo e seguranca

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS SANÇÖES E PENALIDADES

O 11.1.Fcasa m,pedida de licitar e contratar corn o Municoao Delo prazo de de 05 icinco; anos se for o caso ro que

couber, garantnoo o direito previo de arnpla defesa, o contralado que

11 2.Apresentar documento falso ou tirer declaraçäo falsa

it3.Nao marover a proposta injustincadamente

it4.Falhar ou Faudar na execução do objeto riese solicitação

i t5. Componar-se de modo :nidoneo.

11 6. Cometer fraude fiscal

11 7 Pela mexecução total ou parcial do objeto desta soucitacão, a Admimanação da refeitura Mumcipal de Lauro de

Freitas podere garantida a prèvla defesa apkear ao comratado ou detentor ria als as segumtes sanções

11.ß. Advertenoa,
11.9 Mutta moratona de O 2°a (dors decimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato tomando por base o

valor global do respectivo lote

11 10 Muita compe SaiDna d il e ed 7 por centoi sobre o valor global do espect:vo lote

11 11 Ü atraso in¡ushficado na exec.ucao do contrato por conoda supenor a 30 ftnnta) dias podera ensejar a rescisäo

da tomada de oreço

11 12 As muitas apheadas serdo descontadas dos creditos da cortrataan nu na impossibibdade recolhida no prazo oe

ate 15 squmzei dias da data da corr-Plcacho ofiudl e caso nâo compado seth Lobrada lud valmente i
i

RAPRAL G LilWWS
Poco a VJ II - 'eti i
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11.13. Compete à Secretàna de Assistencia 50clal e Cidadania a penalidade ce advertëncia, facultana a defesa do

interessado no prazo de 05 icincol dias uteis, cantados da notificação o .,,cal sere dingido a autondade supenor, po

intermedio da cue o alicou o ato a qual podere recons derar sua decisão ou fazèlo subir cov damente infonnacos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execuçño do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,

poderfensejara rescisão do Contrato

CLAUSULA DÈCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

O
12 1 A crilena da Contratante em navendo piorruga ao os preços sofrerão reajusle aliual calculaco pela variaçáto

acumaada de Indice Nacional de Dreços ao Consur,idar INPC do instituto Brasileno de Geoglafia e Estatistica

IBGE enntado a partr da nata do miao do consato ou onforme acordo entre as partes

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ADITAMENTO

13 1 O presente Contrato podera ser alterado ou urorogado mediante a celebraçäo de termo acihvo desde que

presente alguma das impoteses oremstas nos Arts 57 e 05 da t el 8 666/33

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - RECISÃO CONTRATUAL
14 1. A inadampiencia parcla; ou total poi parte da CONTRATADA, das clausulas e condições estabelecidas no

presente CONTRATO. assegutata a CONTRATANTE o direito de dado por rescindida mettlante notticaçãc atraves as

oficio e,tregue diretarnento ao por via postal, com Di ova de recebintento ficando a enteno da CON i RA i AN i
l declarar

resandido a wesente CONTRA ED ros termos desta Clausula e/ou aplicar as (11unas previstas reste teer,o contratus e

as dernais penahdades previstas na i ei N" 8 666/93

14,2. O oresente CONTPATO podera ainda set rescindido por quaisouer dos motivos previstos no Artsgo 78 da Lei N"

8 668/93.

R3. No caso de rescisâo por razões de Interesse púþRoo a CONTRATANTE enviar à CONTRATADA aviso prèvio

com antecedencia de 30 (trinta) dias,

14.4. A rescisac se dara de pleno direito. sonependentemente de avise ou interpelação judicial ou extrajudicial nos

casos orev.stos nos Incises LX. Xe XV I 10 Artigo 78 da Lei N" 8 666/93

14 5 Em qualquer caso de resosäo sen observado a paragrafo unico de Art go 78 da Lei N° 8 666/93

14.6. A CIONTRATADA reconnece os direitos da Adn nistfacän. em caso de rescisão administrativa prevista no Art 77

da Les N,
8 666:93

PARAGRAFO UNICO O Cant to se resundsde ce pseno direito independentemente de mierpos ção iudioal ou

enraludicial para apuração de responsabilidade civil administrativa e enminal quando a contratada

a) Recusa'-se a prestar os servicos de acordo corn as espeancacoes estabeeaddis lio Gontrato

b) Fähr ou dissolvensa

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAÇÁO

151 A C NTRATANTE fiscalzare como lhe aprouver e no seu erJubivt inte'esse o exatu e fiel C npírnente das

Clausuias e cand ções estabelec-cas no presente C WPATO
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16 1 Fica eletto o toro da Comama de I aura de Ere:tad Bahia. va'a diwnii quosquer duvdas GesŒ Con'rato Ecm

e×clusâc de qualuuer uutro per n'as pavilegiado Gue seia

E para firmeza é val dade e como prova de assam haverem enke si alustado e -:,antratado o experitoo o presente

Contrato em 04 (quatro vias que :do e achado conforme, e assanado peas pattes contratantes e pelas testemunhas

abaxo identiffradas

Laum de Rettasi San a 19 de oc7embre 20 18

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA

MOEN/A ISABEL PAS S GRAMACHO Montes Claros Servi os de TransportesEirelli
PREF ITA MUNICIPA

TESTEMUNHAS

e

RAPNL
Pr :


