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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2022 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 

TERMO DE ADESÃO Nº 002/2022 

 
ORIGEM: CIMVALPI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com sede 
administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, 
CEP: 39.430 -000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner 
Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - 
Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, 
portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG, a Secretária Municipal de 
Infraestrutura, Júnia Patrícia Coutinho, brasileira, residente e domiciliado a Rua 
José Rodrigues de Carvalho nº 255 – apto 302 - Bairro Roxo Verde – Montes Claros - 
MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 057.702.936-32, de ora em diante denominados 
simplesmente “Contratantes” e de outro lado a empresa COOPERATIVA DE 
SERVIÇOS E TRANSPORTE DO BRASIL - CSTB, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ 
19.221.229/0001-84, com sede na Av. Dom Pedro II, 3973, Sala 802, 8º andar, 
bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte – MG - CEP 30.720-272, a seguir denominada 
de Fornecedor, neste ato representada por seu representante legal o (a) Sr. Marcus 
Vinícius Barroso Gomes, inscrito no CPF sob o n°. 834.833.496-34, Portador do RG 
nº M-4.341.354 – SSP/MG, residente e domiciliado à rua Costa Senna, nº 164, 
Apartamento 302,  Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG CEP 30.720-350, na 
qualidade de vencedora do Pregão Presencial 001/2022 do CIMVALPI, resolvem 
celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 004/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 002/2022, sob a regência da Lei 
Federal nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e 
condições a seguir pactuadas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
 

1. Do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos, máquinas e equipamentos, com e sem condutor, com e sem 
fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador; para atender 
as necessidades do Município de São João da Ponte - MG, através de procedimentos 
de carona à Ata de Registro de Preços nº 004/2022, Processo Licitatório nº 001/2022 
- Pregão Presencial SRP nº 001/2022, do Consórcio Intermunicipal Multissetorial 
do Vale do Piranga - CIMVALPI, através inexigibilidade de licitação com fulcro no 
caput do art. 25 da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93, em atendimento à solicitação 
da solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS ITENS DOS LOTES: 
 

EMPRESA: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DO BRASIL - CSTB - CNPJ: 
19.221.229/0001-84 

 LOTE 2 – VANS E ÔNIBUS 

 
ITEM 

QTDE 

12 

meses 

QTDE 

mensa

l 

UNID DESCRIÇÃO 

FRANQUIA 
MENSAL 

MINIMA 

(km) 

VALOR 
MENSAL 

DA 

FRANQUIA 

VALOR 

TOTAL 

6 10 01 
  Franquia 

Mensal 

Prestação de serviços de locação de 

veículo Ônibus Rodoviário    com 

capacidade mínima para 40 lugares, 
combustível      diesel,      ano      de 

fabricação   mínimo   2011.      Com 

manutenção         preventiva         e 

corretiva,  reposição     de     peças, 

seguro   e   proteção,   seguro APP e 
contra   terceiros,   assistência   

24hs, rastreador     veicular     e     

demais equipamentos       exigidos       

pelo CONTRAN.  Com  condutor  e  

com fornecimento de combustível. 

2.000 
R$  

15.192,50 

R$ 

151.925,00 

 

 
 

    7 

10 01 
Franquia 
Mensal 

Prestação de serviços de locação de 

veículo  Ônibus  Rodoviário  COM  
AR CONDICIONADO  com  

capacidade mínima para 40 lugares, 

combustível diesel,  ano  de  

fabricação  mínimo 2011.  Com  

manutenção  preventiva e   corretiva, 
reposição   de   peças, seguro   e   

proteção,   seguro APP e contra   

terceiros,   assistência   24hs, 

rastreador     veicular     e     demais 

equipamentos       exigidos       pelo 

CONTRAN.  Com  condutor  e  com 
fornecimento de combustível. 

2.000 
 R$    

17.449,60 
R$ 

174.496,00 

Total do lote 02 R$   

326.421,00 
 

 

 
LOTE 3 – CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

ITEM 
QTDE 

12 

meses 

QTDE 

mensa

l 

UNID DESCRIÇÃO 

FRANQUIA 

MENSAL 

MINIMA 

(km) 

VALOR 

MENSAL 

DA 

FRANQUIA 

VALOR 

TOTAL 

04 05 01 
Franquia 

Mensal 

Prestação de serviços de   locação de  

caminhão carroceria  aberta  de 
madeira,   toco,   com  capacidade de   

carga   7,0   toneladas (mínimo). Com    

manutenção    preventiva    e 

corretiva,    reposição    de    peças, 

assistência 24hs e rastreador  

veicular. Proteção ou seguro contra 
terceiros.  Com condutor  e   com  

fornecimento  de combustível.    Ano 

de Fabricação mínimo 2006 

160 
R$    

16.100,00 

R$ 

80.500,00 
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10 40 04 

 

Franqui
a Mensal 

Prestação  de  serviços  de   locação 

de    caminhão  caçamba,  traçado, 

capacidade para 15 metros cúbicos 

(mínimo).  Com       manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 
peças, assistência  24hs  e  

rastreador veicular.  Proteção ou 

seguro contra terceiros. Com  

condutor  e com fornecimento de 

combustível. Ano de Fabricação 

mínimo 2006 

160 
R$    

22.000,00 
R$    

880.000,00 

13 20 02 

 

Franqui

a 
Mensal 

Prestação  de  serviços  de  locação 
de    caminhão  pipa,  para    água 

potável,   com  capacidade  mínima 

para 10  metros   cúbicos.   Com 

manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, assistência 24hs 
e  rastreador  veicular.  Proteção ou 

seguro contra terceiros.  Com  

condutor  e  com fornecimento de 

combustível. Ano de Fabricação 

mínimo 2006 

160 
R$ 

18.600,00 
R$ 

372.000,00 

21 04 01 

 

Franqui

a 

Mensal 

Prestação  de  serviços  de  locação 
de  caminhão prancha  10 METROS. 

Com     manutenção   preventiva   e 

corretiva,    reposição    de    peças, 

assistência     24hs     e     rastreador 

veicular.  Proteção ou seguro contra 

terceiros. Com  condutor e com 
fornecimento de  combustível.  Ano 

de Fabricação mínimo 2006 

160 
R$ 

24.000,00 
R$ 

96.000,00 

25 20 02 

 

  

Franquia 
Mensal 

Prestação  de  serviços  de  locação 

de pá carregadeira potência mínima  

152  HP.  Com manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 
peças. Rastreador veicular para 

monitoramento. Com   condutor   e 

com fornecimento  de  combustível. 

160 
R$ 

34.000,00 
R$ 

680.000,00 

37 
 

06 

 

01 

 

   

Franqui
a 

Mensal 

Prestação  de  serviços  de   locação 

de     rolo-compactador,     potência 

mínima  80  HP,  pata  e  liso.  Com 

manutenção preventiva e corretiva, 
reposição  de  peças.     Rastreador     

veicular para monitoramento.  Com 

condutor e com fornecimento de 

combustível. 

160 
R$ 

17.100,00 

R$ 
102.600,0

0 

                           Total do lote 03 R$   

2.211,100 

 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 2.537.521,00 (dois milhões quinhentos 
e trinta e sete mil quinhentos e vinte e um reais). 
 

2.1 – Informações Gerais:  
 
a) Todas as cláusulas constante do termo de referência/projeto básico do 

processo originário do CIMVALPI, tais como classificação dos bens comuns; 
fundamento legal, planilha descritiva dos lotes, fornecimento dos serviços, obrigações 
da contratante e contratada, fiscalização, prazos, vigência, pagamento, reajuste, 
garantia da execução, prazo de validade, sanções administrativas; condições gerais 
obedecerão integralmente aquelas lavradas no Termo de referência/Projeto Básico do 
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Processo Licitatório nº 001/2022; Pregão Presencial SRP nº 001/2022 do qual 
originou a Ata de Registro de Preço nº 004/2022, realizado pelo referido Consorcio 
Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI ratificados neste ato. 

 
CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E DOS PRAZOS 
 
3. Os serviços deverão ser executados conforme prazo estabelecido neste Termo de 
Referência, no território do município de São João da Ponte – MG, observado o 
endereço constante da requisição a ser expedida pelo Município contratante. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E PAGAMENTO 

 
4.1. Dos preços 
4.1.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 2.537.521,00 (dois milhões 

quinhentos e trinta e sete mil quinhentos e vinte e um reais). 
4.1.2 Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no Termo de Referência. 
 

CLAUSULA QUINTA - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. 

5. O acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto, ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura por meio da Chefe do Departamento, Sra. 
Júnia Patrícia Coutinho e dos servidores Sr. Milton Tardiê Nunes Ferreira, CPF: 
061.731.716-00; Edson Ricardo Oliveira da Silva; CPF: 280.751.818-40; Airton 
Rodrigues dos Reis, CPF: 078.334.028-18; Jair Soares Pereira, CPF: 472.081.556-15 e 
Brasiliano Quaresma da Silva, CPF: 492.764.506-10, além de outros que venham a 
ser designados pela secretaria. 

 

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 

6. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, nas 
seguintes programações:  

 

021226.782.0007.2116 MANTU.DAS ATIV. DE ESTRADA E RODA 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4061-4 
 

020912.122.0004.2074 MANUT. ATIVIDADES SECRET. EDUCACA 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 3319-7 
 

020927.813.0008.2021 MANUT.DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3816-4 
 

020904.122.0008.2024 MANUT.DA DEPTO.ESPORTE,LAZER E TU 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3864-4 
 

020913.392.0001.2006 MANUT.DAS ATIVID.DO DEPTO DE CULT 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3829-6 
 

020913.392.0005.2072 PROMOÇ EVENTOS/FESTAS TRADICIONAI 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3814-8 
 

020510.122.0003.2035 MANUT. ATIV. DA SECRET. SAUDE 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 3043-0 
 

020204.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 2997-1 
 

020708.122.0002.2025 MANUT. ATIV. SECRETA. ASSIST. SOC 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3194-1 
 

020904.695.0001.2123 MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUMTUR 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4191-2 
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021120.122.0006.2007 MANUT. ATIV. DA SECRET. AGRIC. IN 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3497-5 
 

021204.122.0007.2011 MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE INFRAES 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3515-7 
021217.511.0019.2036 MANUT. SERV DE SAN. E ABASTE AGUA 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0186 4283-8 
 

021226.122.0007.2019 MANUT.ATIVID.DEPTO.DE TRANSPORTE 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3890-3 
 

021226.782.0007.2020 MANUT.CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 3921-7 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0124 3922-5 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

7. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.  

CLAUSULA OITAVA - DA GERÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E DO REGIME DE 
EXECUÇÃO  

8.O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município, no seu aspecto 
operacional e à Coordenação Jurídica de Licitações, nas questões legais. 

8.1 A prestação de serviços será realizada de forma de execução indireta, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLAUSULA NONA - DO CONTRATO  

9. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito público. 

9.1 O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 
CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente. 

9.2 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos casos e condições definidos no artigo 57, inciso IV da Lei 
8.666/93. 

9.3 A contratação dos serviços, objeto desta licitação será pelo regime indireto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 
10.1. - A fornecedora deverá garantir no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, 

após a ordem de compra, o fornecimento de todos os itens solicitados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
a) CABERÁ A CONTRATADA: 
11.1. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro 
obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração 
às leis de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido 
causadas por dolo ou culpa dos MUNICÍPIOS nas locações “sem condutor”. 
11.2. Encaminhar aos MUNICÍPIOS, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis de 
seu recebimento a notificação de autuação de infração de trânsito referente ao veículo 
locado (locação sem condutor) para verificação, apuração de responsabilidade e 
indicação dos dados do condutor infrator, conforme previsto no Código de Transito 
Brasileiro. 
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11.3. Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, 
inclusive contra terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do 
bem durante todo o prazo de vigência contratual. 
11.4. Cobrar dos MUNICÍPIOS, nas locações “sem condutor”, o valor referente a 
coparticipação da franquia do seguro, nos casos em que ocorrerem o sinistro e 
acionamento da seguradora, ou o valor do dano causado quando este for inferior ao 
valor da franquia, mediante devida comprovação.  
11.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, 
como troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção. 
11.6. Responsabilizar-se pelo abastecimento dos veículos nas locações “com 
condutor”. 
11.7. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as 
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem 
como, substituição de pneus das peças desgastadas, mantendo a regulagem dos 

veículos automotores, para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, 
visando contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados 
os limites máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente. 
11.8. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo. 
11.9. Apresentar  ao  local  a  ser  designado  pelos  MUNICÍPIOS,  os  veículos 
contratados para vistorias iniciais e periódicas. 
11.10 Entregar  diariamente,  em  local  designado  pelos  MUNICÍPIOS,  parte diária 
devidamente preenchida, nas locações com condutor. 
11.11. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as 
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem 
como, substituição de pneus das peças desgastadas, mantendo a regulagem dos 
veículos automotores, para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, 
visando contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados 
os limites máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente. 
11.12. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo. 
11.13. Apresentar  ao  local  a  ser  designado  pelos  MUNICÍPIOS,  os  veículos 
contratados para vistorias iniciais e periódicas. 
11.14. Entregar diariamente, em local designado pelos MUNICÍPIOS, parte diária 
devidamente preenchida, nas locações com condutor. 
11.15. Substituir qualquer condutor, cuja postura no serviço for considerada 
inconveniente. 
11.16. Nos casos de substituição do condutor, por qualquer motivo (férias, licenças  
médicas, falta  justificada,  etc),  somente  será  aceito  o  substituto devidamente 
cadastrado junto ao MUNICÍPIO. 
11.17. Manter os veículos objetos da contratação, em condições de executar os 
serviços com segurança, eficiência e comodidade, sempre que solicitado pelo 
MUNICÍPIO. 

11.18. Equipar os veículos de sua propriedade com macaco, chave de roda, extintor de 
incêndio, triângulo, cinto de segurança e demais utensílios previstos e exigidos pelo 
Código Nacional de Trânsito. 
11.19. Os   veículos   e   equipamentos   serão   vistoriados   pelos   MUNICÍPIO, 
devendo estar em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação do 
mesmo. 
11.20. Os veículos e equipamentos que se encontrarem em situação de impedimento 
no que se refere ao item anterior, terão o prazo máximo de 48 horas para regularizar a 
situação ou substituir o mesmo por outro de características similar. 
11.21. Colocar os veículos contratados à disposição do MUNICÍPIO em que estiver 
prestando os serviços em função das necessidades por ele estabelecidos, inclusive 
para realizar serviços fora de dia/hora normal de expediente. 
11.22. Os veículos deverão estar disponíveis para aferição do velocímetro, sempre que 
solicitado pelo MUNICÍPIO em que estiver prestando os serviços. 
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11.23. Dar  ciência  imediata  e  por  escrito  ao  MUNICÍPIO  sobre  qualquer 
anormalidade verificada na execução dos serviços. 
11.24. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e
 atender prontamente às reclamações sobre seus serviços. 
 
 
b) CABERÁ AO MUNICÍPIO: 
11.25. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização 
dos serviços, a qualquer instante, solicitando à licitante vencedora, sempre que achar 
conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos 
veículos. 
11.26. Fornecer todas as informações necessárias com clareza ao fiel cumprimento do 
objeto deste edital. 
11.27. Efetuar mensalmente, o pagamento correspondente aos serviços realizados, nas 

condições contratuais. 
11.28. Caso não seja atingida a quilometragem/hora mínima prevista para cada item 
na planilha supra, será pago a quantidade mínima restante assegurada por item com 
o valor do km/hr conforme tabela constante no edital do processo originário. 
11.29. Notificar a licitante vencedora, por escrito, irregularidade encontrada na 
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 
11.30. Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades do 
município. 
11.31. Utilizar os veículos exclusivamente em vias normais de rodagem. 
11.32. Exigir da licitante vencedora nas locações “com condutor”, por escrito, a 
substituição de qualquer condutor cuja postura nos serviços for considerada 
inconveniente. 
11.33. Assegurar que o condutor do veículo nas locações “sem condutor”, seja servidor 
idôneo, apto a conduzir o veículo locado, conhecedor das normas e leis de circulação 
de veículos automotores, possuindo carteira nacional de habilitação dentro do prazo 
de validade, e que zelará pelo correto uso do bem. 
11.34. Exigir vistoria e substituição do veículo, em qualquer tempo de vigência do 
contrato, se este não estiver em perfeitas condições de funcionamento. 
11.35. Responsabilizar-se, nas locações “sem condutor”, pela guarda e bom uso dos 
veículos, seus acessórios, documentos e manual do fabricante, até o efetivo 
encerramento da prestação dos serviços. 
11.36. Arcar com as despesas de combustível nas locações “sem condutor". 
11.37. Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos nas locações 
“sem condutor”. 
11.38. Ressarcir a licitante vencedora, nas locações “sem condutor”, o pagamento de 
multas de trânsitos e infrações, bem como diárias de estacionamento decorrentes da 
apreensão do veículo, desde que comprovados seus valores e responsabilidade no seu 

valor real. 
11.39. Solicitar manutenção/revisão quando: 
a) Qualquer comportamento estranho do veículo (barulhos ou ruídos anormais, 
aumento de temperatura, queda de desempenho, aumento de consumo, falhas no 
motor, etc.) indica a necessidade de manutenção corretiva e/ou preventiva. 
b) Entre em contato, imediatamente por telefone, um responsável da contratada 
devera orientará quanto aos procedimentos para reparos. Não execute reparos sem 
autorização escrita da contratada. 
c) Em caso de qualquer luz vermelha de advertência acender no painel, pare 
imediatamente o veículo e avise a contratada. 
d) As revisões deverão ser executadas obrigatoriamente, conforme o manual do 
proprietário. Toda e qualquer manutenção ou revisão deverá ser feita em 
concessionárias ou oficinas credenciadas. 
11.40. Do “mau uso” do veículo: 
- Não haverá cobertura do seguro e contratada no caso de: 
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- Quando o veículo sofrer qualquer dano/avaria decorrente de negligência, 
imprudência, imperícia, utilização em desacordo com o manual do proprietário, ou 
utilização indevida e/ou inadequada do veículo, como, exemplifica, os decorrentes de : 
transporte de carga com excesso de peso, reboque de veículos ou qualquer outro 
material/equipamento, transporte de inflamáveis ou de carga de qualquer volume e 
natureza que possa de qualquer maneira danificar/avariar ou inutilizar o veículo 
interna ou externamente, travessia de ruas alagadas ou inundadas, transposição de 
saliências (meios-fios, sinalizadores, pedras, objetos, separadores de pista, lombadas 
e/ou equivalentes) calçadas, valetas, sarjetas, "bocas de lobo", buracos ou depressões 
de qualquer espécie, entre outros. 
- A utilização de combustível de má qualidade afeta o desempenho do motor e  
desgasta  os  componentes  do  sistema  de  injeção  e  alimentação.  Isto acarreta 
manutenção corretivas tais como “limpeza de bicos, troca de cabos e velas” 
caracterizando o mau uso. 

11.41 Indicar,  dentro  do  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  após  a solicitação 
da licitante vencedora, o condutor responsável pela(s) infração(ões) cometida(s), para 
efeitos do parágrafo 7º do artigo 257 do código nacional de trânsito e resolução do 
CONTRAN, encaminhando a ela, toda documentação necessária do respectivo 
condutor como cópia de sua CNH, CPF E RG. 
11.42. Ressarcir a CONTRATADA as infrações de transito cometidas pelo condutor. 
11.43. Ressarcir a CONTRATDA pelos danos causados nos veículos, nas locações “sem 
condutor” da seguinte forma: 
11.44. Pelo pagamento do dano material causado ao veículo locado, mediante sua 
devida comprovação através de orçamento e/ou nota fiscal, nos casos em que este for 
inferior ao valor da co-participação (franquia); 
11.45. Pelo pagamento da co-participação (franquia), nos casos em que o valor do 
dano for superior à franquia 
11.46. Pagar pelo valor das duas franquias, nos casos em que houverem danos 
materiais ao veículo locado e danos pessoais em terceiros. 5.3.20.Comunicar a 
licitante vencedora imediatamente ocorrência do acidente, furto, roubo, 
incêndio ou avarias, recebendo instruções de como proceder para solucionar o 
problema ocorrido e providenciar boletim de ocorrência policial ou laudo pericial, 
vítimas, testemunhas, quando este fizer necessário, no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas após o evento. 
11.47. Não efetuar ou autorizar qualquer serviço de reparo no carro alugado sem a 
expressa e prévia anuência da licitante vencedora. 
11.48. O município se responsabiliza por devolver, ao final do contrato, veículo limpo, 
conservado e totalmente abastecidos, da mesma forma que o recebeu. 
11.49. Comunicar à licitante vencedora qualquer defeito que ocorra com o hodômetro, 
que impeça a marcação de quilometragem ou indicação de outras anormalidades do 
veículo e que, em decorrência disso, possa colocar em risco seu normal 

funcionamento. No caso de locação com quilometragem controlada, a falta de 
comunicação do defeito do hodômetro sujeitará o cliente ao pagamento de taxa 
mínima correspondente a 100 (CEM) km/dia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
12.1 A execução dos serviços será supervisionada pela CONTRATANTE e/ou seus 
contratados, com poderes para verificar se as especificações estão sendo cumpridas, 
analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução 
dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, 
quanto no atendimento as exigências previstas, e aplicação de multas e outras 
penalidades descritas no contrato. 
12.2- A existência do FISCAL não exime a responsabilidade da CONTRATADA, 
podendo inclusive questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, 
materiais e equipamentos em utilização ou já utilizados, qualidade e especificações 
discriminados neste termo, sujeitando-os à análise e aprovação, após laudo emitido 
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por órgão competente comprovando que os veículos e equipamentos estão em 
conformidade com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE ALÉM DAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL 
DO PROCESSO 
 
13.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1.1. Incumbe à licitante  vencedora  a  prestação  dos  serviços  conforme 
especificações e condições descritas no presente Edital, seus anexos e apêndices. 
13.1.2 Todas as despesas, que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes e 
montagem, seguros, impostos etc. estão inclusos no preço. 
13.1.3. Entregar os bens, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 
condições, de acordo com as orientações da requisição, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, independente das 
quantidades solicitadas. 
13.1.4. Substituir o serviço em desconformidade com as especificações e solicitações, 
quando da entrega dos mesmos ou quando for utilizado e a Prefeitura     Municipal     
de São João da Ponte identificar     defeitos     de 
elaboração/desenvolvimento/fabricação. 
13.1.5 Fornecer o serviço conforme especificações constantes dos Anexos, termo de 
referência e edital do processo originário. 
13.1.6 Respeitar as normas estabelecidas pelo Órgão Municipal. 
13.1.7. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 
constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela 
contratada. 
13.1.8. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o Município 
contratante, acatando as orientações e decisões. 
13.1.9 Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 
constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela 
contratada. 
13.1.10 Resguardar o MUNICIPIO contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força de contrato. 
13.1.11. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados. 
13.1.12. Manter contato direto com os Municípios consorciados, fornecendo quaisquer 
informações solicitadas. 
13.1.13 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
13.2 – OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO CONTRATANTE 

13.2.1. Indicar formalmente, servidor designado pela Instituição para funcionar como 
interlocutor junto à empresa contratada e o Município. 
13.2.3. Nomear servidor para fiscalização do contrato. 
13.2.4. Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas. 
13.2.5. Garantir a CONTRATADA a fidelidade das informações e acesso a 
documentação técnica para que os serviços/fornecimento se desenvolvam sem 
percalços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município,  em até 30 (trinta) dias após a 
entrega do objeto, mediante conferência e apresentação da nota fiscal e será realizado 
mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro método 
de pagamento acordado formalmente entre as partes. 
14.2. Caso a franquia seja excedida, a formula de cálculo será: 
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14.3.  Valor da Franquia / (dividido) pela Franquia Mínima Mensal o Resultado sendo 
X (multiplicado) pela quantidade excedida. 
14.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo dos 
produtos; 
14.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como: 
14.6. o prazo de validade; 
14.7. a data da emissão; 
14.8. os dados do contrato e do órgão contratante; 
14.9. o valor a pagar; e 
14.10. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
14.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante; 
14.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ENCARGOS: 
15.1 Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos 
valores face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93. O equilíbrio 
econômico – financeiro só será admitido na hipótese de alteração de preços conforme 
objeto do contrato, devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser 
apresentada para avaliação do Contratante. 
15.2. A Contratada deverá formular ao Contratante requerimento para a revisão do 
contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de 
consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela 
contraídas; 
15.3. A comprovação será realizada, preferencialmente, por meio de documentos 
fiscais e, na sua impossibilidade, devidamente demonstrada e justificada,  por  meio  
de  outros  documentos,  tais  como  lista  de  preço  de fabricantes, publicações de 
data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da proposta ou da 
última repactuação e do momento do pedido de revisão; 
15.4. O contratante examinará o requerimento e, após análise e conferência dos 
valores, informará à Contratada quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo 
com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
15.5. Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da data do 

requerimento formalmente apresentado ao Contratante, na hipótese de solicitação 
decorrente de aumento de custos e contará a partir da data do evento na hipótese de 
diminuição dos custos, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de 
demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que 
não serão devidos juros de mora e/ou atualização  monetária  Independentemente  de  
solicitação,  o  Contratante poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos 
preços, mantendo o mesmo objeto registrado, na quantidade e nas especificações 
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
 
 

DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
16.1. - Recusando-se  a  vencedora  a  contratação  sem  motivo  justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
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administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
16.2 – De outras penalidades ou sanções administrativas: 
16.2.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o contratante poderá garantida 
a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, 
limitada esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 
parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo 
de 01 (um ano); 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo 

de 02 (dois anos). 
16.2.2 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
16.2.3 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável 
aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
16.2.4 - O  MUNICIPIO  poderá  rescindir  o  contrato,  independentemente  de 
qualquer   procedimento   judicial,   observada   a   Legislação   vigente,   nos 
seguintes casos: 
a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 
contrato, sem prévio e expresso aviso ao MUNICIPIO; 
d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato. 
16.3 -  O MUNICIPIO poderá,  ainda,  sem  caráter  de  penalidade,  declarar 
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme 
disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
16.4. - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
que lhes são inerentes. 
16.5. - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração. 
16.6 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal. 
16.7 - As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do 
órgão de fiscalização do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES 
17.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO 
18.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e 
expressa do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou 
parcialmente. 
18.2. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se 
encontrar a execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha 
participado e tenha sido habilitado na presente licitação. Serão convocadas as 
empresas por ordem de classificação obtida na licitação. 
18.3. É vedada a cessão deste contrato sem expressa e justificada anuência do 
CONTRATANTE. 
Somente será permitida a cessão em casos de interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 
19.1. O MUNICIPIO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
produto ou serviço em desacordo com o previsto no contrato e termo de referênci, ou 
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, 
podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da 
Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida 
norma, sem prejuízo das sanções previstas. 
19.2. Qualquer  tolerância  por   parte   do  MUNICIPIO,  no  que  tange   ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em 
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o MUNICIPIO 
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
19.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia  ou  

de  responsabilidade  entre  o  MUNICIPIO  e  os  agentes, prepostos, empregados ou 
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, 
sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos 
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de 
caráter securitário ou qualquer outra. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO  
 
20. Fica eleito o foro da Comarca de São João da Ponte/MG, para dirimir dúvidas e/ 
ou questões resultantes de interpretações e/ ou execução do presente instrumento. 
 

20.1. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada o presente Contrato 
Administrativo que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  

 
São João da Ponte - MG, 12 de abril de 2022. 

 

_______________________ 
Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal 
 
 

__________________________ 
Júnia Patrícia Coutinho 

Secretária Municipal de Infraestrutura 
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Marcus Vinícius Barroso Gomes 
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