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CONTRATO N°. 025/2016 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa jurídica — CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, sediada 

na Rua Octogonal, n° 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães — BA, representada 

pelo Presidente ELTON ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no RG sob n° 

13290054-81, portador do CPF/MF n° 026.517.205-50, doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa JESUMAR MOREIRA DE JESUS ME, inscrita no CNPJ 

n°. 07.643.655/0001-27, situada na Av. Cleriston Andrade, n°. 2897, Loteamento Rio 

Grande, Barreiras/BA, neste ato representada por seu proprietário JESUMAR 

MORAEIRA DE JESUS, portador do RG n°. 1994737 SSP/GO e inscrito no CPF n°. 

348.527.601-44, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no 

Processo Administrativo n°. 024/2016 e consequentemente, da licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2016 e em observância ao disposto nos termos da Lei 

n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 3555/00 e alterações posteriores, da Lei 

Complementar n°. 123/06, do Decreto n° 6.204/07, do Decreto Municipal n°. 971/2006 e 

subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem celebrar o presente 

Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução pela CONTRATADA de serviços de 

manutenção preventiva e conetiva para os veículos oficiais pertencentes à frota 

operacional da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com aplicação de peças 

e acessórios (Lotes 01, 02 e 03), cuja descrição detalhada bem como as obrigações 

assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade Pregão n°. 010/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei n°. 

10520/2002, Edital do Pregão Presencial n°. 010/2016 e seus anexos, no Termo de 

referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais 

documentos que compõe o Processo supramencionado que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO POR LOTE. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Supervisionar a prestação dos serviços/fornecimento das peças, objetos deste contrato, 

exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

b) Efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio do Termo de 

Referência; 

c) designar representante para relacionar-se com a Adjudicatária como responsável pela 

fiscalização das atividades contratuais; 
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d) Permitir que o pessoal da CONTRATADA tenha acesso ao local retirar o veículo 

pertencente a frota da Casa de Leis, seja com ou sem a utilização do guincho, conforme 

item 4.4. do Termo de Referência; 

e) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao 

fornecimento do objeto e oferecer todas as informações necessárias para que a 

CONTRATADA possa desempenhar a prestação dos serviços/fornecimento das peças 

solicitados pelo Setor responsável; 

f) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, Os entendimentos sobre o objeto 

contratado. 

g) receber s execução do serviço desde que atenda aos requisitos deste Contrato, do Termo 

de referencia e do Edital, ou indicar as razões da recusa; 

h) A CONTRATANTE se reserva o direito de acompanhar e fiscalizar o objeto deste 

contrato através de um representante da administração, especialmente designado, a quem 

caberá registrar em livro ou documento próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) executar os serviços ora contratados, de acordo com os prazos e condições aqui 

estabelecidos; 

b) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra, necessárias à 

prestação dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

c) utilizar-se de ferramentas adequadas e recomendadas em especificações técnicas e 

manuais dos fabricantes dos veículos; 

d) substituir sempre que necessário, as peças e componentes, por peças novas e originais 

ou similares de reposição; 
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e) comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a origem das peças e 

componentes utilizados na realização dos serviços contratados; 

f) prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo 

CONTRATANTE, relacionados com os serviços a serem ou forem executados; 

g) facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 

documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e 

exigências por ela apresentadas; 

h) obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a 

única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais 

inobservâncias das mesmas; 

i) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

j) atender solicitação do CONTRATANTE, a qualquer tempo, no que se refere a dados e 

informações relativos aos serviços, objeto do presente contrato; 

k) acompanhar as medições dos serviços procedidas pelo CONTRATANTE, assinando os 

Boletins de Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias; 

1) arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus 

empregados ou prepostos, no cumprimento e execução dos serviços de manutenção, seja 

preventiva, de correção ou reparos, resultantes em indenização à Administração; 

m) responsabilizar-se expressamente por quaisquer danos causados aos equipamentos e a 

outros bens de propriedade do CONTRATANTE, desde que, comprovadamente, tenham 

ocorrido quando da prestação dos serviços de manutenção ou sejam ocasionados por 

empregados da empresa ou prepostos; 

n) responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessórios e avarias 

causadas por seus empregados ou preposto à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n° 8.666/93; 
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o) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do Contrato; 

p) apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 

adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 

depósitos do FGTS para com seus empregados; 

q) preservar e manter o CONTRATANTE, a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação; 

r) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS PRAZOS 

Devem ser observados os prazos abaixo: 

I - máximo de 72 (setenta e duas) horas para execução dos serviços, contado da aprovação 

do orçamento prévio pelo CONTRATANTE, salvo os casos previstos no subitem 3.6 do 

Termo de Referência da licitação; 

II - 90 (noventa) dias ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados para efeito de garantia dos 

serviços de manutenção executados; 

III - 180 (cento e oitenta) dias para efeito de garantia das peças aplicadas nos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 

O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto 

no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto 

deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PREÇO E DA REVISÃO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços e fornecimento 

de material objeto do presente contrato, a importância estimada de: I - Lote 01 no valor 
total de R$ 16.922,00 (Dezesseis mil novecentos e vinte e dois reais) sendo R$ 45,84 

(Quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a h/homem que totaliza o valor R$ 
8.022,00 (Oito mil e vinte e dois reais para 175 h/homem e Desconto de 11% sobre a 

tabela de peças e acessórios originais dos fabricantes disponíveis nas redes 

concessionárias, que totaliza o valor de R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais) com 
desconto; II — Lote 02 no valor total de R$ 125.404,00 (Cento e vinte e cinco mil e 

quatrocentos e quatro reais) sendo R$ 45,84 (Quarenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) a h/homem que totaliza o valor R$ 27.504,00 (Vinte e sete mil quinhentos e 

quatro reais) para 600 h/homem e Desconto de 11% sobre a tabela de peças e acessórios 

originais dos fabricantes disponíveis nas redes concessionárias, que totaliza o valor de R$ 
97.900,00 (Noventa e sete mil e novecentos reais) com desconto; III — Lote 03 no valor 
total de R$ 27.793,12 (Vinte e sete mil setecentos e noventa e três reais e doze centavos) 

sendo R$ 45,84 (Quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a h/homem que totaliza 

o valor de R$ 9.993,12 (Nove mil novecentos e noventa e três reais e doze centavos) para 

218 h/homem e Desconto de 11% sobre a tabela de peças e acessórios originais dos 

fabricantes disponíveis nas redes concessionárias, que totaliza o valor de R$ 17.800,00 
(Dezessete mil e oitocentos reais) com desconto, fixados de acordo com o Edital de 

licitação Pregão n.° 010/2016 e constantes da proposta da CONTRATADA, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos 	indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — O preço proposto será fixo e irreajustável durante a 

vigência do Contrato. 

CLÁUSULA NONA — DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado á CONTRATADA, até o 15° (décimo quinto) dia útil, 

contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesses períodos a fase de 

ateste da mesma — a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de empenho, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da' empresa ou da pessoa física, a 

descrição clara do objeto da contração — em moeda corrente nacional, por intermédio da 

Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas 

pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Para a execução do pagamento, a CONTRATADA 

deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

emitida sem rasuras, a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-

BA, CNPJ n° 04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, conforme legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — A nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a 

entrega dos itens/materiais / execução dos serviços e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura 

para pagamento se cumpridas pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e 

legais. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal á CONTRATAD 
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pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUINTA — No caso de incorreção dos documentos apresentados, 

inclusive na nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATADA para as 

correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS 

FINANCEIROS 

Os recursos para custeio da(s) despesa(s) decorrente(s) da contratação correrá(ão) por 

conta de recursos financeiros próprios á conta das seguintes dotações orçamentárias: 

043 — Governo com participação de todos 

2.001 — Gerenciamento das Ações Legislativas 

3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 

3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo nos termos da lei. 

A prorrogação do contrato será efetuada, desde que haja a reunião dos seguintes requisitos: 

I — houver interesse da contratante e da empresa contratada; 

II — for comprovado que o contrato mantém as condições iniciais de habilitação; 

III — houver autorização da autoridade competente; 

IV — seja a prorrogação devidamente justificada pela contratante. 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos 

serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A execução do presente contrato será acompanhada e 

fiscalizada pelo(a) fiscal do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não 

implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, 

não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos 

que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade 

decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente 

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outros sansões previstas no art. 87, da lei n° 

8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da empresa em celebrar o Contrato, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando 

inexecução total das obrigações acordadas; 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente à prestação 

do serviço e fornecimento das peças em que for constatado o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no Edital e seus anexos ou no termo de contratual, ressalvadas aquelas 

obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 

d) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto, multa de 0,5 (zero vírgul 

cinco por cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do 

art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa 

de que trata esta alínea não impede a rescisão/anulação unilateral do Contrato; 
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e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 

contratual por culpa da CONTRATADA. 

SUBCLÁSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas neste contrato não 

exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/1993, inclusive a 

responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 

CONTRATANTE. 

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento' da comunicação enviada pela 

CONTRATANTE. 

SUBCLAUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontado na Nota 

Fiscal/Fatura ou do crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, 

sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 

cobrada na forma da lei. 

SUBCLAUSULA QUARTA - As sanções previstas neste contrato são independentes 

entre si, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 

SUBCLAUSULA QUINTA - Não será aplicada multa se, justificadamente e 

comprovadamente, o atraso na execução dos serviços e do fornecimento das peças advier 

caso fortuito ou força maior. 

SUBCLAUSULA SEXTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 

65 da Lei n°. 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO 
CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A rescisão deste contrato poderá ser: 

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

II — amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III — judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 
8.666/93, a CONTRATADA 	reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, 

da Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, 

por extrato, no Diário Oficial dos Munícipios, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela daia. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato será o da 

Justiça Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de 

igual teor e forma, para um só efeito. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 26 de fevereiro de 2016. 

CÂMARA MUNICIP L DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ELTON ALVES DE ALMEIDA 

CONTRATANTE 
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