ESTADO DA BAHIA

Prefe.itura de Euclides da Cunha
Secretaria de Administração

Termo de Contrato de pr,estação de serviços que
entre si fazem o MUNICIPIO DE EUCLIDES DA

CUNHA e a Empresa LN SERVIÇOS
EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

E

CONTRAT0 N° 108/2017
Pelo presente contrato de fornecimento na PREFEITURA DE MUNICIPAL DE EUCLIDES DA
CUNHA, Estado da Bahia, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL DE
EUCLIDES DA CUNHA-BA] com sede no Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias,
devidamente
inscrita
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ)
sob
o
n°
13.698.774/0001-80, representada pelo Prefeito, Sr. LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E

SANTOS, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 013.979.545-66e portador do RG
n° 08408081 78 SSP/BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro
lado, a empresa LN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME, pessoa jurídica de direito

privado, com sede na, rua 07 de setembro,n°46, Centro ,Santa Luz/ BA, inscrita no CNPJ/MF sob
n°. 13.124.116/0001-84, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado

celebrar o presente contrato de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante Pregão
Presencial Edital n° 010/2017 e Processo Administrativo 108/2017, Tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, que se regerá pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e

pelas demaís disposições pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na locação de veículos
diversos com e sem motorista, visando atender a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha.
CLÁUSULA SEGUNDA -DO PRAZO

2.1 - 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 19/04/2017 e
encerramento 365 dias após a sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA -DO PREçO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 -0 valor do presente Termo de Contrato é de R$ 6.351.000,00 (Seis milhões trezentos e
cinquenta e um míl reais).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias díretas e indiretas decorrentes
da execução contratual,
inclusíve tributos e/ou
impostos,
encargos sociais,
trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminístração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3 -Os preços são fixos e irreajustáveis no caso do contrato se encerrar em 12 meses, pode ser
reajustado apenas após esse período;
3.4 - 0 pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em
02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida
aprovação, de acordo com o art. 5°, § 3°, da lei 8.666/93.
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3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Euclides da
Cunha, inscrita no CNPJ/MF n° 14.042.659/0001-15, sediada no Centro Administrativo Municipal,
s/n°, Bairro Jeremias, neste Município.

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo

que a requerimento do interessado.
CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 02.02, 03.04, 04.05, 05.06, 06.09, 07.10, 08,14, 09.18

Projeto Atividade: 2001, 2006, 2008, 2011, 2029, 2051, 2068, 2075

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 00 / 01 / 71

CLÁUSULA QUINTA -DAS ALTERAÇÕES
5.1 -Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993;

5.2 ~ A CONTRATADA é obrigada a aceítar, nas mesmas condíções contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualízado do contrato;

5.3 -As supressões resultantes cle acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEXTA -FISCALIZAÇÂ0
6.1 -A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTFmTANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGAÇÕES
7.1 -Constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessáríos ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
7.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

no prazo máximo fjxado no Termo de Referência, os servíços efetuados em que se verificarem
vícios, defeítos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração;

7.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, à União ou a terceiros;
7.1.4. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,

remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fíxado no Termo de Referência, o
produto com avarias ou defeitos;
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7.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e de{erminações em vigor;

7.1.6. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do servíço, os quais devem estar devidamente identificados

por meio de crachá;
7.1.7. responsabilízar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
à Adminístração;

7.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, quando for o caso;
7.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verifi.cada no decorrer da prestação
dos serviços;
7.1.10. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permítir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibílidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilítação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.12. é vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo permitido apenas a
subcontratação parcial, desde que autorizada pela Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha BA;

7.1.13. arcar com o Ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto Ínicíalmente em sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento ao objeto da lici{ação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.1.14. A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efe{uada pela
contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado
interrompido;

7.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.
7.3 -Constítuem obrígações da CONTRATANTE:

7.3.1 propc>rc,ionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determínações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
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7.3.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
desígnado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envoMdos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
7.3.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fíxando prazo para a sua correção;
7.3.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
7.3.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sej.am mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licítação.

7.3.7. Arcar com as despesas inerentes ao fornecimento
manutenção dos veículos, na forma do termo de referencia.

de

combustível,

bem

como

a

7.4. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência.
CLÁUSULA OITAVA -DAS PENALIDADES E SANçÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais

penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da
Legislação específíca;

8.2 -Além da multa prevista fícam estabelecidas as penas de advertêncía, rescisão de contrato,
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO,
conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da fa!ta cometida,

garantida a ampla defesa.
8.3 - 0

MUNICÍPIO

reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao

pagamento das multas aplicadas.

8.4 -Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quítação das multas aplicadas em
definitivo.

CLÁUSULA NONA -DA RESCISÃ0

9.1 -0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicávejs.
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou íncorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sej-am observados pela nova pessoa j.urídica todos os requisitos de habílitação exígi.dos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja

prejuízo à execução do obj.eto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato;
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9.3 - Os casos de rescisão contratual serão
CONTRATADA o direito à prévia e amp!a defesa;

9.4 - A CONTRATADA reconhece

os

direitos

formalmente

da

motivados,

CONTRATANTE em

assegurando-se

caso

de

à

rescisão

administrativa prevista no ari. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA -DOS CASOS OMISSOS

10.0 -Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as dísposições contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -Código de Defesa
do Consumidor -e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃ0
11.1 -0 presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO
12.1 -Fica eleito o foro da Comarca dé Euclides da Cunha como único e competente para dirimir

quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

12.2 -E por estarem j.ustos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que produzam os efeitos legais.

Euclides da Cunha -BA,19 de abril de 2017.

\_st.\Q"\J,``-&çS7[
Luciano Pinheiro Damasceno e Santos

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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