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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2018  

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, 

através da Secretaria da Articulação Política e Institucional (localizada na Avenida Getúlio Vargas, 700 

Bairro Centro), representada pela Secretária de Articulação Política Institucional, a Sra. Maria Ramos 

Gonzaga Pelin; do Fundo Municipal de Saúde (localizado na Rua Aracaju , 60 Bairro Centro), 

representado pela Secretária de Saúde e Assistência Social, a Sra. Deise Adriana Nicholletti Mendes; 

da Fundação Municipal de Esportes (localizada na Rua Julius Scheidemantel, s/n, Bairro Centro), 

representada pelo Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes, o Sr. Marcio Elísio; da 

Fundação Cultural (localizada na Avenida 7 de setembro, 414, Bairro Centro), representada pelo 

Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó, o Sr. Jorge Revelino Ferreira; do Fundo Municipal 

de Turismo (localizado na Avenida 7 de setembro, 414, Bairro Centro), representado pela Diretora de 

Turismo, a Sra. Flávia Elise Cipriani e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (localizado na Avenida 

7 de setembro, 595, Bairro Centro), representado pelo Coordenador Geral do Procon, o Sr. Osvaldo 

Roberto Brodwolf, abaixo denominado MUNICÍPIO, e a empresa A & B LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 28.403.305/0001-63, com sede na Rod. BR470 KM 

59, nº. 5909, sala 02, bairro Badenfurt, cidade de Blumenau/SC, representada por ROBERTO 

CARNEIRO BAUER, brasileiro, casado, CPF nº 609.747.379-68 e RG nº 1.766.138, residente e 

domiciliada na Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz nº 221, apto 501A, bairro Centro, cidade de 

Blumenau/SC, abaixo denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, com fundamento na 

Lei nº. 8.666/93, alterações e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, celebrar o presente 

CONTRATO, de conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº. 86/2017, termo de referência, 

anexos e mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO  

O presente contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, a prestação dos 

serviços de locação dos veículos constantes do item 01 do Anexo I (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E 

VALOR ESTIMADO) do Edital de Pregão Presencial nº 86/2017 (abaixo), tudo de conformidade com as 

formas, condições, obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no Edital, anexos e no 

presente instrumento: 

 

ITEM QTD UND 
VALOR 

MENSAL R$ 
DESCRIÇÃO 

1 12 MÊS 2.890,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.8, SEM 
MOTORISTA, DA CATEGORIA SUV, COM TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA (VEDADA A TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA), 
COM 05 (CINCO) PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 
COR PREDOMINANTE DA CARROCERIA BRANCA OU PRATA, 
BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA 
OU ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS DIANTEIRAS E 

callto:609.747.379-68
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TRASEIRAS, TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, TAPETES 
DE BORRACHA OU DE TECIDO (DIANTEIROS E TRASEIROS), 
PORTA MALA COM CAPACIDADE PARA TRÊS MALAS GRANDES. 
REFERÊNCIAS: DUSTER, RENEGADE, TRACKER, OU SIMILAR 
 

2 72 MÊS 1.445,00 LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, SEM 
MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA 
OU ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO (NO MÍNIMO NAS PORTAS DA 
FRENTE), TRAVA ELÉTRICA, ALARME, BICOMBUSTÍVEL, 
CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 05 (CINCO) 
PORTAS, COR PRATA OU BRANCO, TAPETES DE BORRACHA, 
DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERÊNCIAS: SANDERO, GOL, 
PALIO, UNO OU SIMILAR. 
 

3 12 MÊS 2.475,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MOTORIZAÇÃO 1.4, 
DA CATEGORIA FURGÃO, SEM MOTORISTA, COM AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDRO 
ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA, ALARME, BICOMBUSTÍVEL, 
CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) PASSAGEIROS, 02 (DUAS) 
PORTAS, COR PRATA OU BRANCO, CARGA MÍNIMA 650KG, 
TAPETES DE BORRACHA, DEMAIS EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. 
REFERÊNCIAS: FIORINO, KANGOO OU SIMILAR. 
 

4 48 MÊS 2.880,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.8, DA 
CATEGORIA MINIVAN, COM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 
(VEDADA A TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA) SEM MOTORISTA, 
COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
VIDRO ELÉTRICO (NO MÍNIMO NAS PORTAS DA FRENTE), 
TRAVA ELÉTRICA, ALARME, BICOMBUSTÍVEL, CAPACIDADE 
PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, 05 (CINCO) PORTAS, COR PRATA 
OU BRANCO, TAPETES DE BORRACHA, DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO 
DE TRÂNSITO. REFERÊNCIAS: SPIN, DOBLÒ OU SIMILAR. 
 

 

A referida prestação de serviços de locação deverá cumprir com todas as condições, formas, 
descrições, obrigações e responsabilidades contidas no presente instrumento, proposta comercial e 
demais anexos, sem prejuízo daquelas estabelecidas pelo LOCATÁRIO. O objeto abrange a execução, 
pelo LOCADOR, de todos os serviços/atos/procedimentos que se fizerem necessários ao pleno e 
integral cumprimento dos termos contratuais.  
 
O veículo locado, efetivo ou substituto, será entregue pela LOCADORA em perfeitas condições de 
uso, conservação e funcionamento, tendo sido abastecido e revisado antes de ser colocado à 
disposição do LOCATÁRIO. 
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No valor da locação estão inclusas todas as despesas, inclusive com: seguro; assistência da 
seguradora 24 horas; substituição imediata do veículo locado em caso de revisão, manutenção e 
sinistro; licenciamento, emplacamento, seguros, veículos reserva, manutenção e revisão. 
 
A execução do objeto cumprirá, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas 
as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis à espécie. 
 

O presente contrato, Edital de Pregão Presencial nº. 86/2017, termo de referência e demais anexos 

são complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade 

constante em um e omitido em outro, será considerado existente para todos os fins.   

O prazo do presente instrumento terá início na data de 01/02/2018 e término em 31/01/2019, 

podendo ser alterado ou prorrogado, através de Termo Aditivo, observadas as condições 

estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 86/2017, termo de referência e demais anexos e na 

Lei nº. 8.666/93.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO E DEMAIS CONDIÇÕES  

O fornecimento deverá cumprir com as condições estabelecidas no presente instrumento, edital, 

anexos e com as demais exigências estabelecidas pela MUNICÍPIO. A CONTRATADA deverá executar 

todos os serviços/atos/procedimentos/fornecimentos que se fizerem necessários ao pleno e total 

cumprimento do objeto e demais disposições constantes deste instrumento.       

O objeto deverá ser entregue conforme condições definidas pela MUNICÍPIO, devendo a 

CONTRATADA observar e cumprir as disposições, prazos, especificações e exigências acerca dos 

equipamentos, materiais, estrutura e demais qualificações constantes neste contrato, Edital de 

Pregão Presencial nº 86/2017 (em especial o item 11.1 abaixo), e anexos:   

11.1 - A locação terá prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de expedição da ordem de 
serviço, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, nos termos do art. 57, inciso IV da Lei 
n.º 8666/93. No caso de aditivo do contrato por um período igual ao inicial contratado, a contratada 
deverá proceder a troca dos veículos por veículos novos, 0 km e sem uso, observadas as 
especificações mínimas requeridas no edital. 
11.2 - A contratada deverá disponibilizar os veículos à contratante em, no máximo, 30 (trinta) dias 
após a comunicação da ordem de serviço. 
11.3 - Para o recebimento do objeto desta licitação, o município designa o servidor, Sr. Marco Longo, 
que fará o recebimento da seguinte forma:  

a) Provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital; 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital. 

11.3.1 - Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo.  
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11.3.2 - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos mesmos. 
11.3.3 - O município, por intermédio de funcionários designados, reserva-se ao direito de 
proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se 
estiverem em desacordo com as especificações dos objetos licitados, obrigando-se a 
proponente vencedora a promover as devidas substituições. 
11.3.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital será, 
imediatamente, notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará, 
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, 
sujeitando-se, também, as sanções previstas neste edital.  

 
O MUNICÍPIO poderá realizar análise acerca da qualidade e quantidade do objeto, ficando a 

CONTRATADA desde já responsável em executar e fornecer novamente, às suas expensas e sem 

nenhum custo adicional, todo e qualquer equipamento/material que estiver fora de quaisquer 

especificações e exigências, sejam elas de que naturezas forem.   

O objeto será totalmente executado, sem restrições, pela CONTRATADA. Os 

equipamentos/materiais/estruturas constantes do objeto deverão ser fornecidos pela CONTRATADA 

em perfeito estado de conservação, qualidade e nas quantidades exigidas, arcando esta última com 

todos e quaisquer custos, ônus, responsabilidades e obrigações decorrentes ou relacionadas aos 

mesmos.  

É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestação e o cumprimento de 

todos os serviços e o fornecimento de toda mão de obra, pessoal, equipamentos e materiais 

necessários à total execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades 

constantes do Edital de Pregão Presencial nº. 86/2017, termo de referência e demais anexos e do 

presente instrumento, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todos e quaisquer ônus e 

obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e 

previdenciárias e quaisquer outras despesas (inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO e outros), 

decorrentes deste instrumento (resultante de qualquer vínculo empregatício ou não). Tais 

responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao Município 

de Timbó ou a qualquer entidade e pessoa ele vinculado ou terceiro.   

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO   

E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 306.660,00 (trezentos e seis mil e 

seiscentos e sessenta reais), pelo cumprimento de todo o objeto e demais atividades, atribuições, 

obrigações e responsabilidades constante do presente instrumento, Edital de Pregão Presencial nº. 

86/2017 e anexos.   

O referido valor será efetuado em parcela única em até quinze (15) dias após a entrega dos 

documento(s) fiscal(is)/nota(s) fiscal(is) acerca do objeto efetivamente executado, na Divisão de 
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Contabilidade, observadas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 86/2017 

(especialmente aquelas do item 11) e demais anexos.  

11.4 - PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pela administração direta ou indireta 
competente no prazo de até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal com aceite no verso e 
relatório dos serviços prestados.  

11.4.1 - As descrições dos serviços nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições 
constantes no Anexo I deste edital. 
11.4.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 
da proponente vencedora. 
11.4.3 - Considerando período de execução e entrega inferior a 12 (doze) meses a contar da 
data de abertura das propostas não será concedido reajuste de preço. 
11.4.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados 
informados na Proposta Comercial. 
11.4.5 - Os serviços serão pagos, mensalmente, aos preços unitários contratados.  

 
11.4.5.1 - Caso o veículo não tiver completado o mês de serviço, por motivo de 
mobilização, desmobilização, falta ou atraso, o pagamento será proporcional aos dias 
colocados à disposição da contratante.  
11.4.5.2 - O preço do aluguel será dado pela fórmula: 

Aluguel do veículo = (NxM) / 30 
Sendo: 
N = número de dias em que o veículo esteve à disposição da contratante; 
M = valor do aluguel mensal. 

11.4.5.3 - Em caso de sinistro coberto pelo seguro do veículo, a despesa financeira 
decorrente da franquia da Apólice será de inteira responsabilidade da contratada, não 
cabendo à contratante qualquer ônus. 

11.4.5.3.1 - No caso de ocorrência citada no subitem 11.4.5.3, a contratada 
deverá disponibilizar o carro reserva em, no máximo, 24 horas após a 
notificação. 

O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA a apresentação de outros 

documentos que entender necessário (inclusive relação de empregados, guias de recolhimento do 

INSS e do FGTS), ficando esta última obrigada a fornecê-los.  

No referido preço estão inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados a execução do 

objeto, responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, alimentação, 

estadias, materiais, transportes (sejam eles de que natureza forem, inclusive no que se refere a 

entrega dos produtos nos locais apresentados pelo MUNICÍPIO), seguros, ferramental, maquinários, 

equipamentos (inclusive os de proteção individual), fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e 

demais custos necessários a plena e total execução do objeto e demais atribuições e obrigações 

constantes do presente instrumento.   

 

O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO a CONTRATADA através de depósito bancário junto a 

agência nº. 2656, conta nº. 1439-7, do Banco Bradesco de titularidade da CONTRATADA.   
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Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA, os tributos 

decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais 

disposições constantes do Edital de Pregão Presencial nº. 86/2017, anexos e do presente 

instrumento.  

 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:  

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2 Secretaria da Articulacao Política e Institucional  

2 Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas 

2512 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

2 Secretaria da Articulacao Política e Institucional 

1 Assessoria do Gabinete 

2510 ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

15 Fundo Municipal de Saude 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2624 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

1386500 Transf – SUS/União - MAC 

Código Dotação Descrição 

15 Fundo Municipal de Saude 

4 Vigilancia em Saude 

2630 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

1386600 Transf – SUS/União – VIGILANCIA EM SAUDE 

Código Dotação Descrição 

19 Fundacao Municipal de Esportes - Fme 

1 Esporte Amador, Comunitário e de Rendimento 

2660 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

22 Fundacao Cultural de Timbo - Fct 

2 Gestão da Fundação Cultural de Timbó 
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Dotação Utilizada 

2690 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

14 Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd 

1 Procon 

2610 GESTÃO DO PROCON 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

21 Fundo Municipal de Turismo 

1 Desenvolvimento de Ações Turisticas 

2680 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

10000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

15 Fundo Municipal de Saude 

1 Servicos em Saude na Atencao Basica 

2620 MANUTENÇÃO ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

3386400 Transf – SUS/União – ATENÇÃO BÁSICA 

Código Dotação Descrição 

15 Fundo Municipal de Saude 

4 Vigilancia em Saude 

2629 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

333903927 Locação de veículos para locomoção 

3386600 Transf – SUS/União – VIG. EM SAUDE 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A CONTRATADA fica desde já responsável:  

a) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital e anexos; 
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 

produto; 
c) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado; 

d) Cumprir rigorosamente os prazos e as demais exigências contidas neste edital e demais anexos; 
e) Entregar o veículo em perfeitas condições de funcionamento, sem uso, 0km, com documentação 

atualizada e oferecendo cobertura de riscos; 
f) Apresentar Relatório de Vistoria no ato de entrega do veículo, assinado pelo fiscal do contrato; 
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g) Substituir o veículo de mesmas especificações no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a 
partir da comunicação do Município, por escrito, por motivo de defeitos ou pane elétrica, não 
podendo ser utilizado; 

h) Responsabilizar-se por avarias e desgastes do veículo; 
i) Apresentar cópia da Apólice de Seguro, em vigência; 
j) Arcar com as despesas financeiras decorrentes da franquia da apólice, relacionados às taxas de 

sinistro; 
k) Entregar o veículo reserva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação, 

quando da ocorrência de sinistro; 
l) Contratar seguro para todos os veículos com a seguinte cobertura mínima: - danos materiais; - 

danos corporais; - morte ou invalidez por acidente; - franquia; - seguro total para condutor 
indeterminado; 

m) Dispor, 24(vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados de um serviço de 
socorro mecânico com guincho, para transporte e deslocamento dos veículos nos casos de 
defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar ao contratante atendimento imediato; 

n) Disponibilizar veículos de cor branca ou prata, de acordo com as solicitações do município; 
o) Autorizar/facilitar a plotagem dos veículos com logomarca do município; 
p) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

estipulados no edital; 
q) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato; 
r) Apresentar, sempre que solicitado, documentos para comprovar o cumprimento da legislação em 

vigor, quanto às obrigações assumidas, em especial: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

s) Responsabilizar-se por todos os danos causados, mediante culpa ou dolo devidamente 
comprovados por decisão judicial, diretamente à administração, face ao não cumprimento do 
que foi estabelecido; 

t) Cumprir fielmente as obrigações do instrumento contratual; 
u) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de emplacamento dos veículos, manutenção 

corretiva e preventiva, bem como as de socorro mecânico com guincho, entendendo-se como 
manutenção preventiva àquela realizada obrigatória e periodicamente de acordo com os planos 
de manutenção do veículo constantes no manual do proprietário/fabricante, e como 
manutenção corretiva aquela destinada ao reparo dos defeitos que ocorrem de maneira 
aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas; 

v) Permitir a instalação, por parte da contratante, de equipamentos de monitoramento da frota, 
por esta instalado e contratado; 

w) Permitir a plotagem/adesivagem dos veículos, por parte da contratante; 
x) Manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos obrigatórios (ex. 

validade carga/extintor de incêndio); 
y) Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à disposição da 

Administração, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, 
segurança e limpeza ou aferição de hodômetro. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

Compete ao MUNICÍPIO:  
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a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
b) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade observada no objeto do contrato; 
c) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste 

instrumento/editais/anexos, o que não exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua 
plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

d) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 
e) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto; 
f) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo às especificações do 

Edital; 
h) efetuar o pagamento nos moldes estipulados na CLAUSULA TERCEIRA; 
i) Retirar a plotagem/adesivagem dos veículos, quando da devolução dos mesmos; 
j) Caso os serviços tenham sido executados irregularmente, o órgão solicitante determinará a 

regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis. O atraso na substituição acarretará na 
suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas no edital; 

k) Cabe ao município exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços 
contratados. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  

Além das demais disposições do Edital, anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos de força 

maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo 

MUNICÍPIO a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:  

  

a) Advertência por escrito;   

b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

no início e/ou conserto/adequação dos serviços contratados, limitado a 20%;   

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata de registro, 

devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou 

pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;   

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, observadas as disposições legais;   

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos da punição.   

  

Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderá ser rescindido 

unilateralmente e a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO.   

  

A CONTRATADA será notificado antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na 

cobrança da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e deste contrato, 

independentemente das demais medidas editalícias, contratuais e legais cabíveis.   
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As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, podendo ser retirada 

dos valores devidos ao CONTRATADA ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação, 

o que esta última expressamente autoriza.  

  

O prazo para o pagamento/recolhimento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado.  

A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a 
gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.  

  

A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, acarretará 

ao infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública municipal 

direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo 

processo, até o efetivo cumprimento da obrigação.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  

A rescisão contratual poderá ser:   

  

a) pelo atraso, paralisação e/ou inexecução do objeto;   

b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto deste contrato, sem prévia 

anuência por escrito do MUNICÍPIO;   

c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou 

materialmente impraticável;   

d) unilateralmente pelo MUNICÍPIO, desde que notifique previamente a CONTRATADA;   

e) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I à  

XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;   

f) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

para Administração.   

  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer tempo pelo 

MUNICÍPIO, com as consequências previstas na Cláusula Sexta.   

  

Também constituem motivos para rescisão do Contrato as demais disposições da Lei Federal nº.  

8.666/93 (em especial aquelas do art. 78).   

  

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que 

haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 

quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 

consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.   
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O objeto será prestado exclusiva e diretamente por profissionais da CONTRATADA. A CONTRATADA 

não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições e 

responsabilidades constantes deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do 

MUNICÍPIO.   

O CONTRATADO executará única e exclusivamente o objeto deste instrumento, não havendo 

qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre o CONTRATADO e ao MUNICÍPIO.   

O objeto cumprirá com todas as disposições legais e regulamentares e demais normas, 

regulamentações e legislações aplicáveis a espécie.  

CLÁUSULA NONA - DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que 

seja, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato.  

E, por estarem totalmente de acordo, as partes assinam este instrumento em 09 (nove) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.  

  
Timbó, 26 de janeiro de 2018.  

MUNICÍPIO 

 

 _________________________ 
MARIA RAMOS GONZAGA 

PELIN 
 

_________________________ 
DEISE ADRIANA NICHOLLETTI 

MENDES 
 

_________________________ 
MÁRCIO ELISIO 

 

 
 
_________________________ 

JORGE REVELINO FERREIRA 
 

_________________________ 
OSVALDO ROBERTO 

BRODWOLF 
 

_________________________ 
FLÁVIA ELISE CIPRIANI 

 

 
 
CONTRATADA   
ROBERTO CARNEIRO BAUER     
  
TESTEMUNHA                            TESTEMUNHA  

Nome:                              Nome:  

CPF:                                                                                                CPF: 
 


