MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Naclonal

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DfVIDA
ATIVA DA UN IAD

Nome: C. ALEXANDRE MENDES LEITE LTDA
CNPJ: 18.940.621/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobjar e inscrever quaisquer dfvidas de resDonsabiliriariP
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Codigo de controle da certidao: D11F.13EE.1D50.59D9
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
N^Certidao: 156613/21

Data da Certldao: 28/04/2021 15:53:22

CPF/CNPJ 18940621000110 NAO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHAO.

Certificamos que, apos a realizaqao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

>Tubstanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cddigo Triftutario Nactonal), nao constam debitos relatives aos
tributes estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passive acima

identiflcado. Ressalvado, todavia, a Fazenda Publica Estadual o direito da cobranga de di'vidas que
venham a ser apuradas e nao alcangadas pela decadencia.

Validade da Certldao: 120(cento e vinte) dias: 26/08/2021.

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no enderego:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes" e em seguida em "Validagao de Certldao Negativa
de Debito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 11/05/2021 17:04:24
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATtVA DE DIVIDA ATIVA
N® Certidao: 030403/21

Data da Certidao: 28/04/2021 15:55:44

CPF/CNPJ CONSULTADO: 18940621000110

Certificamos que, apos a realizapao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

^rma do disposto do artigo 156 da lei n° 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei
7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de

1966 (Cbdigo Tributario Nacional), nao constam debitos inscritos na Divida Ativa, em nome do
sujeito passive acima identificado.

Validade da Certidao: 120(cento e vinte) dias: 26/08/2021.

A autenticldade desta certidao devera ser confirmada no enderego;

de DMda

clicando no item "Certicjdes" e em segulda em "Validagao de Certidao Negativa
CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 11/05/2021 17:06:40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI2IDELA DO VALE

"C^di'flo'Je Ven7Ic(^<r
SETOR DE TRIBUTOS

E1IQRK6Q

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
N°552
DADOS DO CONTRIBUINTE
Inscrigao Municipal

CPF/CNPJ
18.940.621/0001-10

Nome/Razao Sodal

C. ALEXANDRE MENDES LEITE LTDA
Endere(?o

RUA Santo Antonio, 78 A. LETRA A, CENTRO,Trizidela do Vale - MA. CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211101 - Constnj^ao de rodovias e ferrovias

Requerida em: 28 de Maio de 2021

Em

cumprimento

ressalvado

o

ao

direito

sujeito

de

a

passivo

Fazenda

acima

POblica

identtficado,

Municipal

de

protocolado
inscrever

e

nesta
cobrar

repartigao,
debitos

qua

venham a ser apurados, revendo os arqulvos fiscals referentes aos exercidos anteriores e
atual, certificamos que nao constam pendendas em seu nome relatives a tributes e a
inscripoes em divida ativa municipal e que o mesmo possul crudites suspenses oj a veneer.

Esta

certidao tern os

mesmos efettos da

prevista

no art. n®205 do Codigo Tributario

Valldade (90 dias): 26 de Agosto de 2021
Trizidela do Vale - MA. 28 de Maio de 2021

CONFERE COM original
C. M. T. VALE

0-7 / ni

mm.
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htlp://lnbulano.£i6p«..cofn.br/pofUiI.ma.Lri2ideladovale/UC0035ValidafOociimenlo/T0035L-validar-documento.*hlml
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
k

Nome: C. ALEXANDRE MENDES LEITE LTDA
E FILIAIS)CNPJ; 18.940,621/0001-10
Certidaon'': 8139197/2020

Expedigao: 08/04/2020, as 08:57:52

Certifica-se que
18 94(1 491/444

C. ALEXANDRE MENDES LEITE LTDA

(MATriz e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

""bal
-=
-vedones
SSafho
da de
Consolida,pao
Leis doe
Trabalho, acrescentado pela Lei n- 642-A
12.440,
7 de julhodas
de 2011
iraoaino, de 24 de agosto de 2011.
T^balho^'de
1470/2011 do Tribunal Superior'do

OS dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao

Ttodos
a todos

iurldioa, a Certidao
atesta
a empresa
OS seus estabeleoiraentos,
agendas
ou filiais.

en. relapao

aceitapao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
internet (htt
(nttp://www.tst.jus.br)
Iderner
Tribunal Superior do Trabalho na
Certidao emitida gratuitamente.
informa(;:ao importante

Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identificagao das pessoas naturals e jurldicas

eSbd'ecTd'"
obrigapdL
stabelecdas em sentenpa condenatoria transitada em julgado
ou em

:
/o "..!"'."'""
no oonLnSnto
recolhimentos
previdenciarios, a honorarios,
a custas a
emo umento^s ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
Trabalho
ou Comissao de firmados
Conciliapao
Previa.
Trabalho'^ou
perante
o Ministerio

Djividas e sugestoes: cndt®tst,jus.br

Publico do

30/04/2020

Consults Regularidade do Empregador
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CAIXA ECON<f>MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:

i8.940.62i/oooi-io

Razao Sociaiic alexandrre mendes leite ltda

Endere?:o:

Rua santo antonio 78 letra a / centro / trizideu do vale / ma /
65727-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certlfica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situa?ao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribulgoes e/ou encargos devldos
decorrentes das obrlgagoes com o FGTS.

'

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020

Ceitificagao Numero; 2020031903532795285999
Informagao obtida em 30/04/2020 13:38:53

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condiclonada a verificagao de autenticidade no site da Caixa*
www.caixa.gov.br
k

https://con8ulla-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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ESTADO DO MARANHAO

cAmara municipal de trizidela do vale - MA
CNPJ N° 01.612.329/0001 -76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672 — Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE- MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Proccssd Adminlstrativb ri° 1705001/2021

.3=^13

CONTRATO N" 2506001/2021

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2106001/2021

m;

CONTRATO

DE

FRESTA^AO

DE

SERVigOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE,
ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL E A
EMPRESA C. ALEXANDRE MENDES

LEITE LTDA,NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHAO, atraves da Camara

Municipal, inscrito no C.N.P.J sob o n° 01.612.329/0001-76, pessoa juridica de direito publico,
com sede na Av.Deputado Carlos Melo,n° 1672 - Aeroporto,TRIZIDELA DO VALE, Maranhao,
neste ato representada pelo(a) Sr®(^). Ricardo Everton de Lucena Pereira, Presidente da Camara
Municipal de Trizidela do Vale, inscrito no CPF n° 840.834.175-87 e portador do RG n°
1355482500 SSP/MA,doravante denominado CONTRATANTE,e a empresa C.ALEXANDRE
MENDES LEITE LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n° 18.940.621/0001-10, com sede na Rua

Santo Antonio, 78A Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65727-000, doravante denominada
CONTRATADA,neste ato representada por seu representante legal, Sr° Fabio Renato Silva dos
Santos, R.G. n.° 25202852003-1 SSP-MA, C.P.F. n° 052.537.023-42, tem, entre si, ajustado o
presente CONTRATO N" 2506001/2021, decorrente do Pregao Presencial n" 002/2021,
formalizado nos autos do Processo Administrativo n" 1705001/2021,submetendo-se as clausulas

e condifoes abaixo e aos preceitos instituidos pela Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas altera^oes posteriores,
a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes a especie.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.6 presente instrumento tem por objeto presta9ao dos servi90s de loca9ao de veiculos leves,
de interesse desta Administra9ao Publica, conforme especifica96es descritas no Termo de
Referenda, Anexo II do edital da licita9ao na modalidade Pregao, sob o n° 002/2021, e em
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR

2.1.0 valor global do presente Contrato e de R$ 27.000,00(Vinte e Sete Mil Reais), conforme
planiiha abaixo:
Quant.

Especifica9ao

Quant.

De

MARCA

P. Unitario

P. Total

Registrado

Registrado

R$

Veiculos

(R$

VEICULOS, Tipo
carro de passeio,
que comporte at6
05
pessoas
incluindo

o

motorista.

Descricao t^cnica:
Sem
Motorista,
sem combustivel,
com
fabricagao

FIAT
DOBLO
ATRACTIVE

R$ 4.500,00

R$ 27.000,00

ESTADO DO MARANHAO

Folha "7% 7'R[;bn:a
!

CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
CNPJ N"01.612.329/0001-76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE - MA

2012/2021, motor
l.O a 1.6, trafSo
dianteira,
Flex,

completa com arcondicionado,

dire^ao
hidrdulica,

com

toda

documenta^ao

regular

e

equipamentos de
seguran9a

obrigatdrio,
como

cinto

tais
de

seguran^a,
extintor

de

incendio,

triangulo

de

seguraiKja,

Valor Total R$

R$ 27.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULACAO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrifao:
I - Edital do Pregao Presencial n.° 002/2021;

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
III - Ata de Registro de Pre90s n° 2106001/2021.
CLAUSULA OUARTA - DA VIGENCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia ate 31 de dezembro
de (2021).

CLAUSULA OUINTA - DA PRESTACAO DOS SERVICOS E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

5.1. O vei'culo sera locado sem motorista, com quilometragem livre, e devera ser entregue

devidamente lavado no prazo maximo de 03 (tres) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de
Servi90, na Sede da Camara Municipal de TRIZIDELA DO VALE/MA, sito a Av. Deputado
Carlos Melo, n° 1672 - Aeroporto - TRIZIDELA DO VALE/MA.

5.1.1. Quando da impossibilidade de fomecimento de veiculo da categoria solicitada a locadora
(pessoa fisica ou jun'dica) devera providenciar veiculo com categoria imediatamente superior,
mantendo o mesmo pre90 do veiculo solicitado.

5.1.2. Os veiculos serao entregues no local determinado, com tanque cheio de combustivel, com
OS lubrificantes trocados. Os veiculos serao devolvidos a locadora tambem com tanque cheio.

5.2. Os veiculos deverSo ser entregues para loca9ao limpos, lavados, com todos os equipamentos
de seguran9a (triangulo, cintos, extintor de incendio, etc) exigidos pelos orgaos competentes e
serao devolvidos nas mesmas condi9oes quando findo o prazo da loca9ao, excetuando-se a
obriga9ao de lava-los.

5.3. Todos OS veiculos a serem locados deverao ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e
estar em condi96es seguras.

Proc.^ 1'
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CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
CNPJ N° 01.612.329/0001-76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE- MA

5.4. Os vei'culos somente ser§o conduzidos per empregados da Administra9ao Municipal de
TRIZIDELA DO VALE/MA,ou formalmente autorizados per ela para tal.

5.5. Toda a responsabiiidade per danos, furtos e roubos que ocorrerem ao velculo em loca9ao
sera de inteira e unica responsabiiidade da locadora, salvo os casos em que o empregado da
administra9ao municipal tenha concorrido para tal, atraves de dolo ou culpa, o que somente sera
apurado em processo administrative intemo.

5.6. Caso 0 velculo em viagem apresente defeitos durante o periodo da loca9ao,a locadora devera

providenciar, apos o recebimento da comunica9ao, no prazo maximo de 04hs(quatro horas), a
sua repara9ao ou, no caso de elevado tempo de conserto, a sua substitui9ao por outro veiculo do
mesmo tipo, no prazo maximo de 24hs (vinte e quatro horas), o qual devera ser entregue no
local da ocorrencia.

5.7. Tambem os veiculos que porventura se envolvam em acidentes deverao ser reparados ou
substitui'dos, no menor tempo possivel, no local de ocorrencia do sinistro.

5.8. A entrega dos veiculos em substitui9ao aos avariados/sinistrados e de inteira
responsabiiidade da locadora, dentro dos limites do Maranhao.

5.9. Durante o tempo em que o veiculo locado nao estiver em uso, por defeito ou sinistro sem
responsabiiidade apurada da contratante, esta nao pagara diarias pelo tempo correspondente as
interrup96es no uso do veiculo.

5.10. As multas porventura imputadas aos veiculos em loca9ao, em fun9ao de infra96es ^
legisia96es de transito, serSo ressarcidas pela contratante a locadora. Para se habilitar a este
ressarcimento, a locadora devera apresentar o recibo de pagamento da infra9ao, junto da
documenta9ao que comprove a loca9ao do veiculo pela contratante na data e horario da
ocorrencia.

5.10.1. 0 ressarcimento dos valores das multas apresentados durante o mes serao efetivamente
juntados com o pagamento da proxima fatura.

5.11. 0(s) veiculo(s) requisitado(s) devera(ao) ser disponibilizado(s) pela contratada
acompanhado(s)do documento valido de licenciamento do veiculo em nome da contratada;
5.12. 0(s) veicu!o(s) devera(ao) ser movido(s) a combustiveis que causem menor impacto
ambiental e, de preferencia, tenhara classifica9ao "A" de eficiencia energetica instituida pelo
programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do INMETRO
5.13. Os veiculos serao utilizados no regime de quilometragem livre.

5.14. 0(s)veiculo(s) sera(ao) objeto de vistoria no momento da disponibiliza9ao e da devolu9ao
ou sempre que a contratante Julgar necessario, anotando-se na "Ficha de Vistoria" fomecida pela
Requisitada todas as observa96es sobre seu estado.

5.15. 0(s) veiculo(s) devera{ao) atender as especifica96es contidas no termo de referenda, estar
em perfeitas condi96es de utiliza9ao, conserva9ao, trafegabilidade, funcionamento, seguran9a,
limpo(s) intema e externamente e obedecer a todas as exigencias estabelecidas pelas Iegisla9oes
de transito e ambiental, regulamentadas pelo Departamento Nacional de Transito(DENATRAN)
e pelo Departamento de Transito do Distrito Federal(DETRAN-MA).

5.15.1. A Requisitante podera rejeitar, no todo ou em parte, os veiculos entregues ou os servi90s
executados em desacordo com este Edital.

ProL-dlli
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CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
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01.612.329/0001-76

Av. Deputado Carlos Melo,N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE - MA

5.16. A CONTRATADA responsabilizar-se-a per todos os encargos relatives aos vei'culos,como
0 Imposto sobre a Propriedade de Vei'culos Automotores (IPVA), seguro obrigatorio e outros,
previstos no C6digo de Tr^sito Brasileiro.
5.17. A Contratada devera prestar assistencia vinte e quatro boras, com plantao para atendimento
e socorro com guincho, per intermedio de sistema de comunica93o a ser informado no ato de
disponibiliza9ao do(s) veiculo{s).

5.18. A Contratada deve manter a regulagem dos vei'culos automotores, preservando as suas

caracteristicas originals para que sejam minimizados os niveis de emissao de poluentes, visando
contribuir com a qualidade do ar, observados os limites maximos de emissao de gases, conforme
legisla9ao vigente.
5.19. A Contratada deve manter os vei'culos automotores de mode a coibir a deteriora9ao e a

adultera9ao do sistema de escapamento que possam resultar em ni'veis de emissao sonora
superiores aos dos padroes aceitaveis nos termos da legisla9ao regente, normas brasileiras
aplicaveis e recomenda9ao dos manuals de proprietarios e servi90s do veiculo.
5.20. Os vei'culos deverao estar protegidos com seguro, com cobertura total para os casos de
furto, roubo, incendio ou colisao, sem a participa9ao da Contratante, incluindo os aparelhos de
som e Vidros.

5.21. Os pre90s cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao cumprimento integral
das obriga96es decorrentes da Licita9ao, incluindo as pe9as de desgaste.
5.22. Pica vedada a subcontrata9ao dos servi90s objeto desta licita9ao.
CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato sera flscalizado
pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera efetuado no prazo de ate 30(trinta) dias, apos o recebimento definitivo dos
servi90s, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a
apresenta9ao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente,acompanhada
da respectiva Ordem de Fomecimento e das certidoes de regularidade fiscal: Certidao Conjunta
Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributes e Contribui9oes
Federals e Divida Ativa da Uniao e "Previdenciaria", emitida pela Secretaria da Receita Federal

do Ministerio da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS,
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014(Ministerio da Fazenda); Certidao Negativa
de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou

sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidao
Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Di'vida Ativa do Estado,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Estadual; Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de

Negativa, relativa a atividade economica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da
empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidao
Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do Municipio,
expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade
de Situa9ao do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Economica Federal - CEP; Certidao Negativa
de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, comprovando a inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do

ESTADO DO MARANHAO

CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
CNPJ N*'01.612.329/0001-76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE - MA

Trabalho. O pagamento sera efetuado diretamente na conta que o fomecedor apresentar em sua
proposta.

7.2 O pagamento sera feito em favor da empresa contratada, atraves de ordem bancaria na sua
conta corrente, apos assinatura do Termo de Recebimento Definitive, emitido pela Camara
Municipal.

7.3 A Contratada devera apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura a contratante, acompanhada
das Certidoes listadas nesta clausula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura sera conferida e atestada pela comissao ou servidor responsavel pelo
Recebimento.

7.5 O pagamento sera efetuado apos a assinatura do Termo de Recebimento Definitive, no prazo
previsto nesta clausula, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
7.6. Nao serao efetuados quaisquer pagamentos a Contratada enquanto pendente de liquida9ao

quaisquer obriga96es em virtude de penalidades impostas ou inadimplencia contratual, inclusive,
sem que isso gere direito ao reajustamento do pre90 ou a atualiza9ao monetaria.
7.7. A Camara Municipal de TRIZIDELA DO VALE, podera deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indeniza95es devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente sera efetuado apos o adimplemento das obriga95es contratuais
pertinentes, conforme art. 40, § 3°, Lei n° 8.666/93.

7.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos
pela CONTRATANTE,entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota flscal/fatura, serao calculados por meio da aplica9ao da seguinte formula:
EM = I X N X VP

em que:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

I = Indice de compensa93o fmanceira = 0,00016438, assim apurado:

/ = -L

/=^

365

1 = 0,00016438

365

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

7.10. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA, mediante Ordem
Bancaria, no Banco xxx, n®..., Conta Corrente n°.... Agenda n°... em nome de

7.11. O Cronograma de desembolso sera realizado mediante a presta9ao dos servi90s, devendo
ser efetuado o pagamento no prazo e demais condi96es constantes nesta Clausula. O pagamento
estara condicionado a disponibilidade de recursos fmanceiros.
CLAUSULA OITAVA - DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos
pela CONTRATANTE,entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota flscal/fatura, serao calculados por meio da aplica9ao da seguinte formula:
EM = I X N X VP
em que:

EM = Encargos moratdrios;
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N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

I = Indice de compensapao fmanceira = 0,00016438, assim apurado:
^ _ 6/100
1 = 0,00016438
taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Case 0 pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respective montante
sofrera desconto proporcional, nas mesmas condi9oes estabelecidas no subitem 8.8.
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os prefos fixados para a ac]uisi9ao do objeto deste contrato sao fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as hipoteses previstas no Edital e na clausula Decima do presente instrumento.
CLAUSULA DECIMA - DA REVISAO DE PRECOS

10.1 Os contratantes tern direito ao equillbrio economico fmanceiro do contrato, procedendo-se a
revisao em razao de fato imprevisivel ou previsivel, porem com conseqiiencias incalculaveis, que
onere ou desonere excessivamente as obriga9oes pactuadas.

10.2 Ocorrendo desequilibrio economico-financeiro do contrato, a Administra9ao podera
restabelecer a rela9ao pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei n° 8.666/93 e
altera96es posteriores, mediante comprova9ao documental e requerimento expresso da
contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

I I.I As despesas decorrentes da presente licita9ao correrao por conta dos recursos especi'ficos
consignados no or9amento da Camara Municipal de TRIZIDELA DO VALE, classificada
conforme dota9ao or9amentaria abaixo especificada:
ORGAG: 01 Poder Legislative

UNIDADE CESTORA: 0101 Camara Municipal de Trizidela do Vale
PROJETO/ATIVIDADE:01 031 0001 2.001 ManutengSo e Funcionamento da Camara Municipal

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoajuridica
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Nao sera exigida presta9ao de garantia de execu9ao contratual neste instrumento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DIREITOS E 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA
13.1 Cabera a CONTRATADA,alem das obriga96es previstas no edital, no Termo de Referenda

do Pregao Presencial n° 002/2021 e na Ata de Registro de Pregcs n° 2106001/2021:
13.1.1. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da Presta9ao dos Servi9os, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a flscaliza9ao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
13.1.2. Arcarcom todas as despesas, diretas ou indiretas, inclusive a disponibiliza9ao dos vei'culos
nos locais exigidos;

13.1.2. Substituir todo e qualquer veiculo que for disponibilizado danificado ou defeituoso nos
prazos estabelecidos no termo de referencia;
13.1.3. Comunicar a fiscaliza9ao do CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer
condi96es inadequadas a presta9ao dos servi90s e de fatos que possam prejudicar a perfeita
execu9ao do contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

Proc.!
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13.1.4. Informar, per escrito e de imediato, ao CONTRATANTE, qualquer altera9ao em seu
endere90 ou telefone, com a finalidade de assegurar rapida comunica9ao entre Contratante e
Contratada;

13.1.5. O Contratante nao aceitara, sob pretexto algum, a transferencia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, tecnicos ou quaisquer outros;

13.1.6. fomecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notifica9ao, documenta9ao de habilita9ao e qualifica9ao cujas validades encontrem-se vencidas;
13.1.7. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato e de suas obriga9oes.
13.1.8. Os velculos deverao receber por parte da Contratada identifica9ao visual, ou seja,
plotagem dos veiculos em sua parte externa, sob orienta9ao da Contratante, de acordo com as
normas estabelecidas pela Camara Municipal de TRIZIDELA DO VALE - MA, caracterizando
que OS mesmos estao a servi90 da CAMARA MUNICIPAL.

13.1.9. A CONTRATADA devera apresentar os veiculos objeto da presente presta9ao de servi90s
devidamente abastecidos e com as manuten96es rotineiras ja efetuadas, no local previamente

indicado pela Camara Municipal que estiver utilizando a frota, para receber as instru96es relativas
ao servi90 diario;

13.1.10. Todos OS equipamentos, materials, insumos, pneus, pe9as e acessorios, manuten96es e
consertos, assim como os gastos com pessoal e os respectivos, salarios, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e fiscais, de aIimenta9ao e estadia de funcionarios e de outros gastos
que se fizerem necessarios para a execu93o do contrato, serao de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA;

13.1.11. A CONTRATADA devera substituir os veiculos insatisfatoria e/ou prejudiciais ao
interesse publico;

13.1.12.0 CONTRATANTE nao esta obrigado a emitir Ordem de Servi9o para todas os veiculos
simultaneamente.

13.1.13. A CONTRATADA devera substituir os veiculos que estejam em conserto, no prazo
previsto no Termo de Referenda;
13.1.14. A CONTRATADA devera atender as normas da ABNT e todas as especifica96es

tecnicas exigidas neste Contrato e nos anexos da licita9ao advinda deste Termo de Referenda.
13.1.15. As despesas com manuten9ao mecanica para cada veiculo serao por conta da
CONTRATADA.As despesas com combustivel, serao de responsabilidade da CONTRATANTE.
13.1.16. No pre9o proposto ja deverao estar computados todos os custos, sejam eles impostos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, manuten9ao veiculos, seguros,
ajudantes, alimenta9ao quando for o caso, transporte de ida e volta dos veiculos e funcionarios
quando for o caso, ou qualquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
13.1.17. Os pre90S cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao cumprimento
integral das obriga96es decorrentes da Licita9ao, incluindo as pe9as de desgaste.
13.1.18. Pica vedada a subcontrata9ao dos servi9os objeto desta llcita9ao.
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13.1.19. Os vei'culos deverao estar em condi96es de funcionamento e estarem devidamente aptas

para operar. A manuten9ao flcara exclusivamente a cargo da contratada.
13.1.20. A CONTRATADA devera manter preposto em TRIZIDELA DO VALE - MA, aceito

pela FiscaIiza9ao, durante o periodo de vigencia do contrato, para representa-Io
administrativamente, sempre que for necessario, o qua! devera ser indicado mediante decIara9ao
de que devera constar o nome completo, n° do CPF e do documento de identidade, alem dos dados
relacionados a sua quaIifica9ao profissional.

13.1.21. A empresa orientara o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orienta96es da
Administra9?io, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Intemas e de Seguran9a e Medicina
do Trabalho.

13.1.22. Nos casos em que a Contratante nao for notificado dentro do prazo supracitado, a
CONTRATADA se responsabilizara integralmente pelo pagamento das importancias referentes
a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes de infra96es.
13.1.23. A contratada devera apresentar programa de manuten9ao preventiva e corretiva do
veiculo em $ervi9o, conforme especifica9ao do fabricante com substitui9ao do vei'culo (se nao
houver conserto) no menor prazo, por igual ou similar, em casos de avaria ou manuten9ao.
13.1.24. A contratada devera disponibilizar Seguro Total, em caso de avarias por colisao, roubo,
flirto, incendio ou perda total do veiculo e contra danos pessoais a terceiros.
13.1.25. A contratada devera Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa que tiver de realizar
para o fiel cumprimento do contrato, inclusive as relativas a seguro, conserva9ao, opera9ao e
manuten9ao preventiva e corretiva dos veiculos.

13.1.26. Manter e preservar a contratante a salvo de quaisquer demandas, queixas, reivindica96es
ou reclama96es de qualquer natureza, em decorrencia da execu9ao dos servi90s objeto do
contrato.

13.1.27. Manter, durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obriga96es
assumidas,todas as condi96es de habilita9ao e qualiflca9ao exigidas na licita9ao,em consonancia
com 0 disposto no art. 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA OUARTA - DIREITOS E OBRIGACOES DO CONTRATANTE
14.1. Cabera ao CONTRATANTE alem das obriga9oes previstas no edital e no Anexo II, Termo

de Referenda, do Pregao Presencial n° 002/2021 e na Atade Registro de Pre90s 0^2106001/2021:
14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Tecnicos, Administrative e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execu9ao dos Contratos;

14.1.2 prestar as informa96es e os esclarecimentos, relatives a esta contrata9ao, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

14.1.3 comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execu9ao do objeto e
interromper imediatamente a execu9§o, se for o caso;

14.1.4 rejeitar, no todo ou em parte, os veiculos disponibilizados em desacordo com o termo de
referencia, anexo 11 do Edital;

14.1.5 fomecer atestados de capacidade tecnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha
cumprido com suas obriga96es contratuais;
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14.1.6 efetuar os pagamentos devidos, observadas as condi^oes estabelecidas no contrato.
CLAUSULA DECIMA OUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANCOES
15. SANCOES:

15.1. Com fundamento no artigo T da Lei n° 10.520/2002,ficara impedida de licitar e contratar
com a Uniao, Estados, Distrito Federal e Munici'pios e sera descredenciada do Sicaf e do cadastro
de fomecedores da CONTRATANTE,pelo prazo de ate 5 (cinco)anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuizo das demais cominafoes legais e de multa de ate 30%(trinta por cento)sobre o valor
da contrata9ao, a CONTRATADA que:

15.1.2.

apresentar documenta^^o falsa;
ensejar o retardamento da execu9ao do objeto;

15.1.3.

falhar na execu9ao do contrato;

15.1.4.

fraudar na execu9ao do contrato;

15.1.5.

comportar-se de modo inidoneo;

15.1.6.

cometer fraude fiscal;

15.1.1.

15.1.7.

fizer declara9§o falsa.

15.2. Sera deduzido do valor da multa aplicada em razao de falha na execu9ao do contrato, de
que trata o item 15.1.3 desta clausula, o valor relativo as multas aplicadas em razao do item 15.6
desta clausula.

15.3. O retardamento da execu9ao previsto no item 15.1.2, estara configurado quando a
CONTRATADA;

15.3.1.

deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu9ao do contrato em ate 60
(sessenta)dias corridos, contados da sua assinatura, o que configurara inexecu9ao
total do contrato;

15.3.2.

15.4.

deixar de realizar, sem causa justificada, os servi90s defmidos no contrato por 2
(dois) dias seguidos ou por 06 (seis) dias intercalados.

A falha na execu9ao do contrato prevista no item 15.1.3 estara configurada quando a

CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situa9oes previstas na tabela 3 do item
15.6 desta clausula, respeitada a gradua9ao de infra96es conforme tabela 1 a seguir e alcan9ar o
total de 20 pontos, cumulativamente.
Tabela 1

GRAUDAINFRAQAO

PONTOS DA INFJL^CAO

15. 5, O comportamento previsto no item 15.1.5 desta clausula estara configurado quando a
CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, pardgrafo unico, 96 e 97,
paragrafo unico, da Lei n.° 8.666/1993.
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15.6. Pelo descumprimento das obrigafoes contratuais, a Administrafao aplicara multas
conforme a gradua9ao estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 2

GRAU

CORRESPONDENCIA

1

R$ 300,00

2

5

R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00

6

R$ 5.000,00

3
4

Tabela 3

DESCRICAO

I GRAU^

INCIDENCIA

Manter o vei'culo fora das especiflcagSes contratuais.

1

Por veiculo e por ocorr€ncia

Manter o veiculo sem a devida manuten95o preventiva ou

j

Por veiculo e por ocorrencia

^

Por veiculo e por dia

corretiva para a execugao dos servigos.

Atrasar o inicio, suspender ou inlerromper, salvo motive de
forga major ou caso fortuito, os servigos contratuais.

Utilizar as dependencias da CONTRATANTE para fins

^

Por ocorrencia

diversos do objeto do contrato.

Manter disponiveis vei'culos com prazo minimo de

^

Por veiculo e por dia

^

Por ocorrencia

g

Por ocorrencia

fabricagSo superior ao estipulado no edital.

Recusar-se a executar servigo determinado pela
FISCALIZACAO,sem motivo justificado.

Permitir situagSo que crie a possibilidade de causar ou que
cause dano fisico, lesao corporal ou consequencias letais.

PARA OS[TENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

Manter a documentagSo de habilitagao atuaiizada.

~l

1

Manter regularizada a documentagao do veiculo, e
disponibilizar
a
correspondente
documentagao

Por item e por ocorrencia

Por ocorrencia, por dia e por
veiculo.

comprobaloria.

Efetuar as recargas dos extinlores de incendio quando
necessario, e manter denlro do prazo de vaiidadc.
Disponibilizar os veiculos quando solicitado pelo fiscal do
contrato, nas quantidades contratualmente estabelecidas.
Disponibilizar os veiculos com seguro, conforme contrato
ou nSo apresentar comprovagao de apoiice de seguro para

Por veiculo e por ocorrencia.
Por veiculo e por dia

Por veiculo e por dia

efeitos de ressarcimento em caso de avarias nos veiculos ou

indenizagSes.

Cumprir horirio estabelecido pelo contrato ou determinado

Por ocorrencia e por hora

pela FISCALIZACAO.

Cumprir determinagSo formal ou instrug3o complementar

Por ocorrencia

da FISCALIZACAO.

Subslituir, no prazo maxlmo de 02(duas) horas, os veiculos
que eslejam indisponiveis, sejam em raz3o de sinistros,

Por ocorrencia.

revisSo, reparos mecanicos, ma conservagSo ou m^s
condigSes de seguranga.

Manter preposlo em TRIZIDELA DO VALE-MA, aceito
pela Fiscalizagao, durantc o periodo de vigdncia do contrato.
PARA O ITEM A SEGUIR, APRESENTAR:

Por ocorrencia e por dia

ESTADO DO MARANHAO

CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
CNPJ

01.612.329/0001-76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE- MA

Condutas n3o previstas nos itens da tabela 3, mas que

For ocorrencia e por dia

refliiam descumprimento contratual.

15.7. A san9ao de multa podera ser aplicada a CONTRATADA juntamente a de impedimento
de licitar e contratar estabelecida no item 15.1.

15.8. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
15.8.1.Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferen9a sera descontada da garantia contratual, se houver.

15.8.2.Se nao restarem pendentes valores a serem pagos ao fomecedor ou se os valores
das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou
ADJUCATARIO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15(quinze)
dias, a partir do recebimento da notifica9ao, devendo ser apresentado o comprovante
de pagamento a esta Camara Municipal, sob pena de cobran9a judicial.
15.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobran9a do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri9ao em
divida ativa.

15.9. 0 contrato, sem prejui'zo das multas e demais comina96es legais previstas no contrato,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administra9ao, nos casos enumerados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n° 8.666/93.

15.10. Os prazos de adimplemento das obriga96es contratadas admitem prorroga9ao nos casos e

condi96es especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo conslderados injustificados os
atrasos nao precedidos da competente prorroga9ao.

15.11 A solicita9ao de prorroga9ao, com sua justificativa, devera ser formulada por escrito e
encaminhada com antecedencia minima de 01 (um)dia do vencimento, anexando-se documento
comprobatorio do alegado pela Contratada.

15.12 A aplica9ao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa
e contraditbrio por parte da CONTRATADA,na forma da lei.

15.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e cadastro de fomecedores da
contratante, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante devera ser descredenciado
por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital e das demais comina96es legais.
15.14. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigavel ou judicialmente.

15.15. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, antes de pagas ou relevadas as multas
que Ihe tenham sido aplicadas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1 A inexecu9So, total ou parcial, deste contrato ensejara a sua rescisao, nos termos dos arts. 77
a 80 da Lei n° 8.666/93, com as consequencias contratuais previstas no mesmo instrumento legal,
na Lei n.° 10.520/02 e no Edital da licita9ao em epigrafe.

16.2 A rescisao do presente instrumento de contrato podera ser na forma prevista no Art. 79, da
Lei Federal n°. 8.666/93.
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16.3 O CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o respective Contrato, nos casos
previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO E
OUALIFICACAO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execufao do contrato, em
compatibilidade com as obriga96es por ele assumidas, todas as condi96es de habilita9ao e
qualifica9ao exigidas no edital do Pregao Presencial n° 002/2021 e neste contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS
OMISSOS

18.1 Pica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nao previsto neste instrumento, estes
deverao ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legisla9ao e demais normas reguladoras da materia, em especial a Lei n° 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licita9ao na modalidade PREGAO PRESENCIAL
N° 002/2021 e rege-se pelas disposi9oes expressas na Lei rf 10.520/2002, e subsidiariamente, no
que couber, as disposi96es da Lei n° 8.666/93 e suas altera9oes posteriores e sujeitando-se aos
preceitos de direito publico e aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi9oes de direito privado. A proposta de pre90s da empresa vencedora passa a
integrar este contrato.
CLAUSULA VIGESIMA- DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, os acrescimos ou
supressOes sobre as quantidades, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e q contratada, sera realizada atraves
de protocolo.
21.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

22.1 Este Contrato entrara em vigor apos a publica9ao do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo
ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publica9ao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados a partir do quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO RESUMIDA DESTE
INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93 e altera96es
posteriores, a publica9ao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos(se houver),
sera efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e altera96es posteriores), ate o 5°
(quinto) dia util do mes seguinte ao de sua assinatura.
CLAuSULA VIGESIMA OUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 O presente contrato e regido pelaLei n° 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais
pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras - MA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas
da interpreta9ao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ESTADO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
CNPJ N° 0L612.329/0001 -76

Av. Deputado Carlos Melo, N° 1672- Aeroporto
TRIZIDELA DO VALE - MA

E per estarem assim acordes,assinam o presente Contrato,em 03(tres)vias, de igual teor e forma.

TRIZIDELA DO VALE(Iv^), 22 dejunho de 2021.

RJCARDO EVEIM)N DE LUCENA PEREIRA
CPF n° 840.834.175-87

PRESIDENTE DA CAMARA MUNIpPAL Dg=fRIZIDELA DO VALE

:XANDRE MENDES LEITV

CNPJ I8.940.621/000>^^^
Fabio Renato Silva d^s Santos

CPF n.° 052.537(Q2T42_
Procurador
CONTRATADA

