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TERllro DE CONTRATO OUE ENTRE St
CELÉBRÂII O I,IUÍiIICiPIO DE ALTO

ALEGRE DO PINDARÉ, ATRAVÉS DA SUA
SECRETARIA TIIUNICIPAL DE EDUCAçÃO,

ESPORTE E LÂZER E A J. B. F
TRANSPORTE COLETIVO E TURISMO
LTDA, CNPJ No 07.í 75.7í 7/000í -13, NA
FORMA ABAIXO:

O TIUNICíPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ/ A, âtrAVéS dA SUA SECRETARIA
iiuNtctPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, sediada n8 Av. Joáo xx t, s/N Cenko, Alto Alegre do Pindare/MA, CNPJ no 01 .612.83 21OOO1-21 neste ato
representadâ respectivamente pela sua Secretária Municipal de Educaçáo, Espoíê e
Lazêr, Sr FLAVIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, portador àa Cédula do
identidâde RG no 14632612000-6, e inscÍito no CpF sob o n. 007.125.42345 'iJsidente
e domicjliado na nesta Cidade, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
J. B. F TRANSPORTE COLETTVO E TURISMO LTOA, inscrita no CNPJ sob o no
07 .175.71710001-13, estabelecrda Rua DoutoÍ Cados Macieira, no 33, Bâirro Cidade
Nova, l\runicipio de Bacabeira/MA, CEp n.65.143-OOO, Telefone: (98) 996.12-5767, eÍepresentada legatmente por peto Sra.
_f!fu4§e9!es2f@90êri-qq!f
FRANCISCO XÂV|ER ARAGÃO, portador do CpF n" 2A]54jg3_72 e RG no
29866781, RESOLVEII, celebrâr o presente Contíáo deconenle dâ ticitaÉo na

.

,

T9il

modalidade Pregáo Elelrônico \.o OlOl2O22lCpUpMAAp e do procêsso
AdministÍativo n.. 063/2022sêcrêtária irunicipal dê Educâção, Esporto e Lazor,
com fundamento da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no .t0.024. de
20 de setembro de 20'19, da Lein" 8.666, de 21 dejunhode1993,daLeino1O.52O,de
17 de .lulho de 2OO2 e na Lei no 8.078, de 1990 - Cfuigo de Defesa do Consumidor,
mediante as seguintes cláusulas e condiçóes:

1.

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.í. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contrataçáo de empresa para a
locaçáo.. de veículos para Transporte Escolar, sem emprego de máo-de_obra
especializada de interesse da Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporie e Lazer
do Município de Alto Ategre do pindaré/MA, coníormá es$cificaçóes e
quanlitativos estabelecidos na cláusula

.1.2

í.2. A discriminaÉo segue abaixoi
LOTE UNICO

IÍEM

i

0l

I Veículo Camrnhonetê cabi

moúdo a

diêsêt,

VALOR
MENSAL
R$ 40.500,00

R$ 486.000,00

I do ínolor, nâo iofêÍior s
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02 I UTILITÂR|O TIPO VÂN, com
I câpâddâde pârÊ. no m,nmo, 12
I (doze) lugaÍes com ar condEronado

motor â dresel poÍtâ laleÍal
coÍÍedç3 equrpado com lodos
componenlês d€ sa§uranÉ,
documentaÉo rsgular com no

RS 24

12

000.00

R$ 288 000 00

I

I

'

máximo 05 rcrncor anos de uso

03

MICRGONIBUS com cápâcidâde
I perá no minimo 29 (vinle ê novê)

1

R9 8 000,00

12

R$ 96 000.00

I lugâres, motoí s drssel, pona lâteral
I com no máxmo 05 {qnco) enos d€

I

uso

Equipâdo com lodos os

J componentes oe

sequrançê

:

Rt 670.000,00

VALOR TOÍAL
I

2.

CúUSULA SEGUNDA - VGÊ CIA
2.1. O prazo de vigência deste Íermo de Contrato terá inicio a paÍtir da data de
assinatura do contrato que deverá teÍ vigência de 12 (doze) mesês, conlado da
data de assinatura.

3.

CúUSULA TERCEIRA

-

PREçO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de E[-EZq!99.O0-í9i@gg.O!9§-g

setenta mil reaisl.
3.2. O cronograma de desembolso será mensal no valor de R$ 72.500,00
(setenta e dois mil ê quinhentos rsais) a partir da lrqurdacão do servrÇo
prestado, nos termos da alínea "b", inciso xlv do art 40, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No valor acima esláo incluidas todas

as despesas ordinárias diretas e
indiÍetas decoÍrentes da execução @ntratual, inclusive tribuios e/ou impostos'
encargos sociais, trabalhistas, pÍevidenciários, fiscais e comerciais incidentes,
tâxa dê administraÉo, frele, seguro e oúros necessários ao cumpímento integÍal
do objeto da contráaçáo.
4. CLÁUSULA QUARTA

-

DOTAçÃO ORçATENTÁRIA

4.1. As despesas decoÍÍentes desta contrataÉo estáo programadas
orçamentária própria, previía no orçsmento do Municipio, na
abaixo:
O2O3OO SECRETARIA DÉ EDUCAÇAO ,ÉSPORTÉ E

LAZER

1 2016 OOOO MANT EFUNC DO IRANSPORTE ESCOLAR - PNATÉ
3 3 90 39 OO OUTROS SEÂ V\ÇOS DÉ ÍERCEROS - PESSOA JUR/D/CA

12 361

OO1
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5, CLÁUSULA QUINTA

-

0

t.612,8!

2/00 01.2

í

PAGAiIENTO

5.'l.O

pagamento será feito pela prefeitura Municipal de Alto Alegre do
PindaÍé/MA, em moeda conente nacional, mediante TransfeÍência Bànéria
Elekônica, direto na Conta da Contratada e o@Írerá alé no máximo de 30 (trinta)
dias após a data da liquidaÉo do serviço, mediante a apresentaçáo dâ competente
Nota Fiscâl ou Fatura:
5.í.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta prefeitura a solicitação
de pagamenlo, assinada e caímbada pelo representante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do proces$ licitatório, as inÍormaçóes para
crédito em conta conente como: nome e número do Banco, nome e áúmero da
Agência e número da @nta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,
emitida sem rasuÍa, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrâto,
ópia da nota de empenho como também as demaas certidóes atualizadas:
CertiÍicado de Regularidade de SituaÉo do Fundo de Garantia do Tempo dê
Serviço - FGTS, Certidáo de Débitos Trabathistas - CNDT, Ceíidáo Negativa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Certidáo Conjunta Negaliva de Débitos
Relativos a TÍibutos Federâis e à Dívida Ativa da Uniáo, expediàa por órgáos dâ
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil e da procuradoria Gerai da Fazenda
Nacional, e certidóes negativas de débitos expedidas por órgáos das Secrelarias
de Fazenda do Eíado e do Município.
5.2. Como condiçáo pan Adminislraçáo efetuat o pagamento, a licitanle vencedora
deveré manter as mesmas condições de habilitaçáo:
5.3. O recebimento náo exclui a responsabiliAade da Contratada pelo perfeito
desempenho do mateíal fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detecladas quando da utilizaÉo do referido mateÍial;
5.4.4 nota Íiscal/fáura deverá ser emitida pela própria Contralada,
obrigatoriamente com o número de inscriçáo no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, náo se admitindo notas ísc€is/raturas emitidas com outro

CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz
5,5. O pagamento dar-se-á diretamente na Conta Conente no 1O2O4O-4, Agência no
2954-8. Banco do Brasit.

6.

CúUSULA SEXTA - REAJUSTE

E ALTERAçÕES

6,í.

O preço contratado é Íixo e irreajuíável.
6.2. Evenluais alteraçóes contratuaas reger-se-âo pela disciplina do art_ 65 da Lei
n' 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acréscimos ou supressóes que se fizeíem necêssários, até o limite de 25olô (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do co
6.4. As supressóes resultantes de acordo
entre as partes contratanles
podeÉo exceder o limite de 25% (vinte e
por cento) do valor . inicial
atualizado do contrato.
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7. CLÁUSULA

SÉN

A - ENTREGA E RECEBIMENTO OO OBJETO

7.í. O recebimento dos serviços será efetuado por Comissáo de Fiscalizaçáo
espêcialmente designada.
7.2. A simples preslaçáo dos seNiço§ não implica na sua aceitaÉo definitiva, o
que ocorrerá somente após comprovaÉo de conformidade. observado os
seguintes procêdimentos:
-Recebimento
PÍovisório: os serviços seÍáo executados de foÍma contínua e
a)
s;ráo recêbidos provisoriamente, mediantê verific€çào concomitante quanto à
qualidade no
execuÉo dos percursos
coníoÍmidade dos veículos,
neste
conslantes
especificaçóes
atendimento aos escolares, de acordo com as
Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
b) Recebimento Definitivo: os serviços seÍáo Íecebidos definitivam-ente após a
,âril""çao pela Comissáo de Fiscalizaçáo e consequente acêitaçáo, mediante

e

a

"âtêste'.
7.3. O Recebimento Definitivo será Íealizado pela Comissão de FiscalizaÉo em
até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos seÍviçosnão.exclui a
i.l. ó àceiteiaproraçao dos serviços de locaÉo pela AdministraÉo
quanto
a
vícios de
ii"pónouirla"à. civit oa colrÍure.DA, especialmente
qráia"o. 4o1"1 veiculo(s) ou disparidades com as especificaçóe,s estabelecidas
iã Éàitár, uetm&0"", posieriormente' garantindo-se à Prefeitura Municipal dê Alto
Ái"õã oo Pindaré as faculdade§ pievistas no artigo 18 da Lei Federal no
8.078i '1990 - Codrgo de Defesa do ConsumidoÍ'
i.ó. ó r"éuir"ntõ oeínitivo náo isenta a empresâ de responsâbilidades futuÍas
que a data de sua assinatura
àuãnto ã qrafiOaae dos serviços prestados' sendo
inicia â contagem dos prazos de pagamento'
8. CLAÚSULÂ OITAVA

-

FISCALIZAçÃO

execuçáo do objêto seÍá efetuada poÍ Representante
designado Pela CONTRATANÍE.

8.í.4 fiscalizaÉo da
9. CúUSULA NONA

-

OBRIGAçÔES DA CONTRÀTANTE E DA CONTRATADA

g.í.As obígaçóes da

CONTRATANTE

e da CONTRATADA

sáo

aquelas

previstas no Projeto Básico.

í0.

cúusulA

DÉclÍtÂa

-

sANÇÔEs ADÍllNlsTRATlvAs

e da
í0.'t Comete infraçáo administráiva ncs termos da Lei n" 8'666' de 1993

rf

Lei

10.520, de 2002, a Contralada que:

10.1.1 inexecutaÍ total ou parcialmente qualquer
em decorrência da cpntrataÉo;
1o 1 .2 ensejar o retardamento da execuÉo do
10.1.3 fraudar na execuçáo do contrato;
10.1.4 compoÍtar-se de modo inidôneo:

obÍigaçóes assumid
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10.1.5 cometer fraude fiscal;
10.'1.6 náo mantiver a proposta.
'10.2 A Contratada que cometer qualquer das infraçóes discriminadas no subitem
acima Íicará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sançóes:
10.2.1 advedência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acaÍretem prejuízos significativo§ para a ContÍatante;
.10.2.2
multa moratória de 0,3% (zero virgulã lrês por cênto) por dia de atraso
injustiÍicado sobre o valor da paÍcela inadimplida, até a data do eÍetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
multa compensatória de 1oo/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecuçáo total do objeto;
em caso de inexecuÉo paÍcial, a multa compensatória, no
mesmo percentuãl do subitem acimê, será aplicadâ de forma proporcional à
obrigâção inadimplida;
suspensáo de licitar e impedimento de contralaÍ com o órgáo,
entidade ou unidade adminislráiva pelâ qual a Administraçáo pública ope;a e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
impedimento de licitar e contralar com o Municipio de Alo Alegre
do Pindare/MA com o @nsequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da PMMP/i,A pelo prazo de até cinco anosi
-10.2
7
dêclaração de inidoneidade para licitar ou conlratar com a
AdminiíÍaçáo Pública, enquanto perduErem os motivos determinentes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaÉo perante a próprja autoridade
que aplicou a penêlidade, que será concedida sempre que a ContÍatada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos c€usados;
10,3 Também ícam sujeitas às penalidades do aí. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de
1993, a Conlratada que:

10.2.3
10.2.4
10.25

10.2.6

10.3.1 tenha

sofrido condenaÉo deÍinitiva por pratic€r, por meto

dolosos, fraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2 tenha praticado alos ilicitos visando a ÍruslÍar os objetivos da
licitaçáoi
10.3.3 demonstre não possuir idoneidade para @nlratar com a
Administraçáo em virtude de atos ilicitos práicados.
A aplicâçáo de quatquer das penalidades previstas reâtizar-se-á em
processo administrativo que asseguraÉ o contaaditório e a ampla deÍesa à
Contratada, observando-se o pÍocedimenlo previsto nâ Lei no g.666, ãe 1993.

í0.4

í0.5

A autondade competente, na aplicaÉo das sançôes, levará em
consideração a gravidade da conduia do inÍíator, o caráier educâtivo da pena,
bem como o dano causado à AdministraÉo,
princípio da
rvado
proporcionalidade.
As penalidades seráo obrigatoria
registradas no Sistema ide
Cadastro Próprio da PMMP/MA.

o

10.8
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O1 ,

-

§ 12 ,8 3 2/0 00

I

.2

I

RESCISÃO

íí.í.

O presente Íermo de Contrato podeÉ ser rescindido nas hipóteses
previstas no art.78 da Lei no 8.666, de '1993, com as consequências indicâdas no
aÍt. 80 da mesma Lei. sem preiuizo das sánçóes aplicáveis.
É admissivel a fusáo, cisáo ou incorpoÍação da contratada com/em
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juÍídica
pessoa
outra
todos os Íequisitos de habilitaÉo exigidos na licitaçáo original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condiçóes do contráo; náo haja prejuizo à exec!çáo do objeto
pacluado e haja a anuência expÍessa da Administrâçáo à continuidade do
contrato.
Os casos de rescisão coniráual seráo formalmente motivados,
assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA Íeconhece os direitos da CONTRATANTE em Gaso
de rescisáo administrativa pÍevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
O termo de rescisáo será precadido de RelatóÍio indicativo dos
seguinles aspectos, conforme o caso:
11-5.1. Balanço dos evêntos contratuais iá cumplidos ou parcialmente
cumpÍidos;
'lt1.5.2. RelaÉo dos pagamentos já eíetuados e ainda devidos;
'11.5.3. lndenizaÉes e multas.

11.2,

11.3.
11.4.
11.5.

't2.

CúUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA - VEDAçÔES

12.1.

É vedado à CONTMTADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar eíe Termo de Conlráo para

qualquer

opeÍação financeira,

a execuÇáo contÍdual sob alegaÉo de
por
paÍte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
inadimplemento
12.1.2. interÍomper

em lei.

12.1.3. SubcontÍatar,

13. CúUSULA DÉC|ÍúA TERCEIRÂ - DOS CASOS OÍÚISSOS.
as
í3.í. Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, segundo
gerais de

disposiçóes contidas na Lei nó 8.666, de 1993, e demais normas
licitaçóãs e contratos adminiskaiivos e, subsidiariamente, segundo as disposiçóes
contiàas na Lei no 8.078, de 1990 - Codigo de DeÍesa do Consumidor - e noÍmas e
principios geÍais dos contralos.

14. CúUSULA DÉCIÍÚA QUARTA - PUBLI
14-1. lncumbká à CONÍRATANTE

instrumenlo, poÍ eÍrato, no Diário OÍicial do
8.666, de 1993.

a

publica
nciar
unicípio, no prazo Preli

deste
Lei n"
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í5.

CúUSULA DÉCIMÂ QUII{TA

-

1

.

2

0

FORO

í5.í.

O Foro para solucionar os litigios que decoÍreÍem da execuÉo deste
Termo de Contrato será o da Comarca de SarÍa Luzia/MA, responsável pelo
Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
tíês (três) vias de igual teor, que, dêpois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

^

/

Aito AlegÍe do Pindaré. 08 de Abril de 2022

hütrutw tllmtrt
Secretáio Municipal de Educação, Espofte e Lazer
de

da CONTRATA

T|tnsF.,Í1,rs

FRANCISCO

vrÉR- aRAõfõ :Np3. o?r7571loiN
I da CONTRATADA

I

í

3

TESTEi/lUNHAS:

*".,. "r».í.F
6oq.oõ<,-4+ 4 4

No .,
cPFt
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