
PREFEITURA IMUNICIPAL DE ALUMÍNIO , ry
Av. Eng" Antonio de Castro Figueirôa n° 100 - Vila Santa Luzia \)
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
E A EMPRESA EXPRESSO ROAD LTDA. ME, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA
ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo n.® 63/2017

FP n.® 42/2017

Aos cinco dias do mês de janeiro ano de dois mil e dezoito, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE ALUMÍNIO entidade de direito público interno, localizada na Av. Eng® Antônio de Castro

Figueirôa, n° 100, Alumínio - SP, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF sob o n®

58.987.629/0001-57, neste ato representada pelo Prefeito Sr. Antônio Piassentini, brasileiro,

solteiro, metalúrgico, portador do RG n.® 13.123.307-5 e CPF n.® 021.186.198-71, de outro

lado a empresa EXPRESSO ROAD TRANSPORTES LTDA. ME, CNPJ n.®

18.518.612/0001-36 com sede na Rodovia Quintino de Lima, n® 680, Bairro Paiol Pequeno-

Ibiúna/SP-Cep 18.150-000, representada pelo Sr. Valdir Antônio Roberto de Arruda, sócio

proprietário, brasileiro, casado, portador do RG n.® 16.187.086-7 SSP/SP e CPF n.®

045.614.758-69 perante as testemunhas ao final nomeadas, assinam o presente Termo de

Contrato, nos termos da Lei Federal n® 10520/02, das normas gerais da Lei Federal n®

8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n® 8.886/93, bem como das

demais normas aplicáveis à espécie e de acordo com o respectivo edital, declarando

sujeitarem-se às normas legais vigentes e todas ás cláusulas integrantes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A CONTRATADA, nos termos do presente, obriga-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO DPME, cujas características e

especificações técnicas encontram-se descritas no ANEXO II do edital do pregão, bem

como proposta da contratada que faz parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA o valor previsto nas planilhas

anexas ao presente contrato, estando incluído neste valor{es) as despesas decorrentes da

locação, tais como: os custos básicos, diretos e indiretos, bem como encargos sociais,

trabalhistas, fiscais e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir

direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, bem comc^ manutenção preventiva e
corretiva e todos os demais custos concernentes á plena e/satisfatòria locação objeto do
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presente pregão. Fica o presente contrato com valor total de R$ 954.000,00 (Novecentos e

cinqüenta e quatro mil reais).

2.2. A importância constante do item 2.1. esta em conformidade com a proposta comercial

da CONTRATADA, do Processo n" 063/2017, que faz parte integrante do presente contrato.

2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou extintos, bem como a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da

proposta, de comprovada repercussão nos valores contratados, implicarão revisão destes

para mais ou para menos, conforme o caso e desde requerido formalmente pela

CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE MONETÁRIO DO VALOR

3.1. 0(s) valor(es) constante do item 2.1. do presente contrato será fixo e irreajustável, pelo

prazo de 12 (doze) meses, podendo ser reajustado pela variação do INPC-IBGE no caso da

locação exceder o prazo previsto no item 4.1. do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da data do recebimento

da ordem de serviço e entrega do veículo, podendo ser prorrogada nos termos da Lei

Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento do valor ajustado no item 2.1. do presente contrato será efetuado em

função das medições realizadas, conforme a seguir;

5.2. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da

Nota Fiscal/Fatura, desde que aprovada pelo Responsável pelo Contrato, através de

depósito em conta corrente, no Banco de escolha da CONTRATADA, que deverá ser

fornecida pela mesma, por escrito.

5.3. Junto com a Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá encaminfiar a medição da

locação realizada e acompanhada de Requerimento dirigido ao Depa^mento Munjd^l de
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Transportes. O faturamento deverá ser efetuado no ijltimo dia ijtlí de cada mês, sendo que

fatura deverá ser encaminha até o prazo de 05 (cinco) dias liteis do mês subsequente ao da

iocação.

5.4. Em face do disposto no artigo 71, § 2° da Lei 8.666/93, com a redação da Lei n®

9.032/95, serão observados por ocasião de cada pagamento as disposições do artigo 31 da

Lei n® 8.212 de 24 de juiho de 1991, na sua redação atual e orientações vigentes expedidas

pelo INSS, se cabível.

5.5. Quando das solicitações de pagamento, deverá ser observado o disposto na legislação

vigente, devendo a contratada comprovar, se cabível, a regularidade fiscal resultante da

execução do ajuste, mediante a apresentação de cópia da ijltima guia de recolhimento do

FGTS, INSS e ISS ou de declaração de que não está sujeita ao pagamento dos encargos

sociais e tributos incidente sobre a locação objeto do presente contrato.

5.6. Ocorrendo atraso nos pagamentos das faturas, superior a 30 (trinta) dias após o prazo

de carência previsto no item 5.2. desde que a isto não lhe tenha dado causa terá a

CONTRATADA direito a juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

5.7. As despesas com a presente contratação serão cobertas com recursos classificados

nas dotações orçamentárias sob o n® 2017- 113 Vínculo: 05.000.0000/05.100.0000-

Elemento de Despesa: 33901800 Classif. Funcional: 123610005 2008

5.8. Para fazer jus ao recebimento das quantias pactuadas, a CONTRATADA deverá estar

rigorosamente em dia com suas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, sociais e

previdenciárias, comprovando quando solicitado a devida quitação dos mesmos.

5.9. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das obrigações assumidas neste

contrato, quaisquer que sejam, nem implicará a aprovação definitiva da locação.

5.10. Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta da

CONTRATADA as despesas daí decorrentes.

5.11. A CONTRATADA não poderá negociar ou ceder seus créditos y ara terceiros,

especialmente sistema financeiro.
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CLAUSULA SEXTA - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

6.1. A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida a

CONTRATADA sempre que ocorrer circunstâncias que coloquem em risco a realização dos

objetivos do presente contrato e bem assim, no caso da CONTRATADA se recusar ou

dificultar á CONTRATANTE ou seus prepostos, a livre fiscalização da locação na forma

prevista neste contrato, ou ainda no caso de paralisação da locação.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1. Cumprir rigorosamente os termos do Anexo II - especificações técnicas objeto do

pregão, que faz parte integrante deste contrato.

7.2. Respeitar rigorosamente na execução da locação a legislação trabalhista, tributária,

fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos

responderá unilateralmente.

7.3. Sem prejuizo de sua responsabilidade, comunicar ao Responsável pelo Contrato, por

escrito, qualquer anormalidade verificada na execução da locação, bem como qualquer fato

que possa colocar em risco a segurança e a qualidade do objeto do presente contrato

dentro do prazo pactuado.

7.4. Atender a CONTRATANTE na determinação de paralisação da locação por motivo

relevante de ordem técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou

desobediência ás suas determinações, cabendo a CONTRATADA quando as razões de

paralisaçãolhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes.

7.5. Corrigir ou substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da sua formal comunicação,

no total ou em parte, a locação impugnada por erros, imperícias, vicios, defeitos ou

incorreções resultantes da sua execução, por sua conta e risco, sem prejuízo de ação
regressiva contra aquele que tiver dado causa.

7.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõe^ue fizer a
CONTRATANTE no objeto da contratação até o limite de 25% (vinte e cincoypor cento) do
valor atualizado do contrato.
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7.7. Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na licitação que

deu origem ao presente instrumento.

7.8. Manter constante e permanente vigilância sobre o objeto do contrato, até a data do seu

encerramento, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano que venha

a sofrer.

7.9. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Responsável pelo Contrato, cujas

reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

7.10. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável por danos ou

prejuízos que eventualmente, venham a sofrer a CONTRATANTE, coisa, propriedade ou
pessoas de terceiros, em decorrência de sua culpa ou doio na execução do contrato, sejam
eles causados por si, seus prepostos, funcionários, ou terceiros, correndo porsua exclusiva

expressa, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento

exercido pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. ACONTRATADA queapresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, trabalhista, previdenciária, falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda,
proceder de forma inidônea, será declarada inidõnea, nos termos da Lei 8.666/93, restando

impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

8.2. A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, sujeita-a á penalidade do

pagamento de multa em 40% (quarenta por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo
das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81 da
Lei n° 8666/93.

8.3. A iicitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferipa e ficará
impedida de licitar e contratar com qualquer órgão da Administração Pública, /elo prazo dj
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até 5 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação das muitas

previstas nesse editai e das demais cominações iegais.

8.4. Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicado multa equivalente a

40% (quarenta por cento) do valor do mesmo.

8.5. Pela inexecução parcial do Contrato será aplicada muita equivalente a 20% (vinte por

cento) do valor do mesmo.

8.6. O atraso na locação objeto do pregão sujeitará a CONTRATADA á multa de mora de

1,5% (um e meio por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo

quinto) dia de atraso, após o que será considerada inexecução total do contrato, ficando a

empresa sujeita as penalidades da Lei de Licitações.

8.7. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento

administrativo especifico, sendo assegurado ao contratado o direito ao contrário e ampla

defesa, com todos os meios a eles inerentes.

8.8. As multas são independentes e não eximem a CONTRATADA da plena execução do

objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. O pagamento do valor mensal, no modo, forma e tempo ajustado no presente

instrumento.

9.2. Pagar os valores relativos a locação realizada e devidamente aprovadas por

representantes da CONTRATANTE, bem como por outros prejuízos regularmente

comprovados, desde que tais prejuízos não lhe sejam Imputáveis, no caso de ser declarada

a nulidade do contrato administrativo.

9.2.1. Nos casos de contravenções de Transito: a CONTRATADA encaminhará a

notificação do auto de infração emitido pelo órgão fiscalizador, em no máximo 03 (três) dias
úteis, a CONTRATANTE, a qual providenciará os recursos ou a identificaç^e ciência do
condutor, através do devido preenchimento da notificação do auto de infração e cópia
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carteira de habilitação do condutor e remeterá ao órgão responsável pela emissão do auto

de infração obedecendo aos prazos legais.

9.2.1.1.Os ressarcimentos junto a CONTRATANTE relativos às infrações de

trânsitos serão solicitados e protocolizados no setor de protocolo da Prefeitura, através de

oficio encaminhado a Administração Municipal, a qual providenciará o ressarcimento em até

90 (noventa) dias após a solicitação, devidamente justificado e aprovado por representantes

da CONTRATANTE.

9.3. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de alteração

unilateral, devidamente justificado, do contrato que aumente os encargos da

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTRATO E DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n" 10.520/02 e das

normas gerais da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°

8.883/94, bem como das demais normas aplicáveis, e disposições do edital e da proposta

apresentada pela CONTRATADA, do Processo n° 063/ 2017.

10.2 Em caso de sub contratação sem autorização prévia da Prefeitura, a Contratada,

sofrerá multa de 40% do valor contratado com a rescisão do contrato nos termos do

artigo 78, VI, da Lei Federal 8.686/93, mais perdas e danos.

10.3 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a causar á

CONTRATANTE ou a terceiros durante a execução contratual, podendo o valor referente ao

prejuízo apurado ser descontado do pagamento que for credora.

10.4 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou

extrajudicial, desde que inobservado o disposto no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações, devendo a rescisão contratual ser formalmente motivada nos autos do processo

da licitação que deu origem a este instrumento, ficando assegurado o contraditório e a

ampla defesa.
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10.5 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.6 Sem prejuízo das sanções previstas nesta cláusula 10, poderão ser aplicadas ao
inadimplente outras contidas na Lei Federal 8.666/93 com sua redação atual.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA- DOCUMENTOS INTEGRANTES

11.1. Fazem partes integrantes deste contrato os seguintes documentos: o

Edital/Especificações do Objeto da Licitação, a Proposta Comercial da licitante vencedora e

o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FORO

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Mairinque - SP, como o competente para

dirimir as questões decorrentes deste instrumento contratual, com renúncia expressa de

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente termo em 03 (três) vias de

igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUIWÍnIO, 05,DE JANEIRO DB^O

TESTEMUNHAS

EXPRESSO ROAD TíSM^ORTES LTDA. ME
Comrauda

RG:

Pl> 42/2017- l>roc. 63/2017

NTONIO PIASSÍÉNTINI '
Prefeito

í^i\.(oOO ^


