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ANEXO V
CONTRATO 076/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PROCESSO Nº 0034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2018
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 18.404.871/0001-36, sediado na Praça Monsenhor Jorge
Lopes de Oliveira, 130 - Centro, nesta cidade de MALACACHETA/MG, com o CEP.
39.690.000, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal WILTON
PEREIRA DA SILVA, casado, inscrito no CPF 061.712.536-85 e a empresa:
TRANSPORTADORA CAMARGOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
28.216.593/0001-47, sediada na ZONA RURAL FAZENDA SETUBAL CATULE, nº.
S/N, na Cidade MALACACHETA - MG, neste ato por seu representante legal, o Sr
SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS, portador da Carteira de Identidade nº. M
6589705, inscrito no CPF/MF sob o nº. 872.120.996-00, doravante designados,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo
Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018, do tipo
menor preço, sob a regência das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei
Complementar n°. 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as
cláusulas e condições a seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MALACACHETA – MG E DO ESTADO MINAS GERAIS, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018.
LINHAS
10 E 12

DESCRIÇÃO/ROTEIRO
(ORIGEM E DESTINO)

VEÍCULO OFERTADO

VALOR TOTAL
PELO PERIODO

CONFORME
CONFORME PROPOSTA PROPOSTA AJUSTADA
AJUSTADA ANEXA
ANEXA

109.003,00

( cento e nove mil e tres reais ) conforme proposta ajustada anexa.
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,
o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA,
ambos constantes do Processo Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 021/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo o
mesmo ser prorrogado por iguais períodos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos
pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que serão indicados na
Ordem de Serviço após informação conferência e verificação das mesmas, por
servidor especialmente designado para tal finalidade.
Os serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas pavimentadas ou
não, devendo os veículos estar em perfeito estado de uso e conservação e estarem
disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal
desta SECRETARIA, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo.
Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, ou órgão municipal equivalente, em função de vistoria
periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso e conservação.
Deverão conter todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação
vigente e especificações do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou
seja, veículos e motoristas deverão cumprir as exigências do Código de Transito
Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação visual, ou seja,
plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação da Contratante, de
acordo com a Legislação vigente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação, caracterizando que os mesmos estão a serviço da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas
profissionais devidamente habilitados e qualificados, para exercer tal função nos
termos da resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando
obrigatoriamente uniforme e crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso do
motorista.
A Contratante, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não se responsabilizará
por prejuízos de qualquer natureza, provenientes de ações de prepostos do
Contratado, e será de inteira responsabilidade do Contratado qualquer dano
causado pela atuação do Contratado a serviço deste órgão, bem como prejuízos
causados a terceiros.
O licitante deverá no ato de assinatura do Contrato apresentar relação de todos os
motoristas habilitados que irão conduzir os veículos destinados ao Transporte
Escolar, inclusive com cadastro de reserva com no mínimo 02 motoristas.
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Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:
Combustíveis, manutenção de veiculo, seguros, taxas, impostos, salários,
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento
dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade do
Contratado.
Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não
atenderem ao padrão dos serviços contratados.
Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem
de Serviço) emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer
serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não
serão consideradas pela contratante.
Fica excluída a possibilidade de subcontratação dos serviços, ressalvadas as
Cooperativas de Transporte, que deverão apresentar comprovante de vínculo de
seus cooperados.
Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Contratado deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos:
1. Dos veículos a serem apresentado(s) na assinatura do Contrato que deverão
estar com a documentação completa e com o certificado de propriedade em
nome do Contratado, admitindo-se situação de financiamento e locação,
desde que esteja registrado no certificado de propriedade do veículo o nome
do futuro Contratado como Arrendatário e/ou o contratado possuir contrato de
locação firmado em cartório.
2. Seguro Obrigatório (DPVAT) e APP (Acidentes Pessoais a Passageiros)
3. Licenciado junto ao DETRAN - MG;
Quando da primeira medição, para fins do primeiro pagamento, o contratado já
deverá apresentar cópia autenticada do comprovante de vínculo trabalhista na
forma da legislação trabalhista vigente, bem como os originais dos
recolhimentos de FGTS e Previdência Social para que sejam copiados e
autenticados pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural para fins de encaminhamento à Controladoria Geral
quando do processo de pagamento.
A partir da segunda medição deverá ser apresentado apenas as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social para que sejam copiadas para fins
de encaminhamento à Controladoria Geral quando do processo de pagamento.

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
Substituir os veículos de imediato e de forma automática, por outros, nas mesmas
condições da contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de
acidentes, furtos, incêndios, manutenção preventivas ou corretivas;
Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e remeter a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser
utilizado;
O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas
de forma a manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
O Contratado 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
efetuada pela Contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para
complementação do translado interrompido.
Todos os empregados do Contratado deverão trabalhar sempre portando crachá
com identificação da empresa e devidamente uniformizado;
O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a
jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no
relacionamento entre colegas, passageiro/alunos e com os servidores da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado e
solicitar a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente
com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e
acatar as decisões da Contratante.
É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço
sem prévia e expressa comunicação à contratante.
O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens
e normas da Contratante.
Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais
causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que
comprovado dolo ou culpa, do empregado do Contratado.
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Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado do
Contratado o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de
qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que
fica desde já pactuado.
O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou
omissão.
O Contratado, quando se tratar de Empresa, deverá, obrigatoriamente, alocar um
preposto que permanecerá em período normal de expediente à disposição, para
representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder pelos
serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e
supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em
hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou
representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões
da Contratada e/ou Contratante.
O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão
de obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva
satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das
leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros
contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e
obrigações necessárias à execução dos serviços;
A Gestão do contrato será da Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caso
Necessário, poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pelo
Contratado.
O reajuste financeiro será feito anualmente, quando houver prorrogação sendo que
para o cálculo do preço do serviço de contratação, deverá ser utilizado índice
referencial, o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro oficial do
governo que vier a substituí-lo, ou ainda a atualização dos dados da base de cálculo
(fixos e variáveis) constantes da planilha de precificação.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
A Secretaria Municipal de Educação, não aceitará ou receberá qualquer serviço com
atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 034/2018,
na modalidade Pregão nº. 021/2018, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de Educação através do (a) seu (sua) servidor (a) ITAGIBA
SOUTO AARÃO FILHO portador (a) da matrícula nº 2859 e inscrito no CPF sob o
nº 103.055.776-46 .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a
informações consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - O CONTRATANTE obriga-se a:
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução
do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Ordem de Serviço;
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente Contrato;
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência;
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria
Municipal de Educação;
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do
contrato;
i) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
II - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Indicar à Secretaria Municipal de Educação, imediatamente à assinatura deste
contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questões relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados do
CONTRATADO, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia
móvel ou outro meio igualmente eficaz.
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando,
imediatamente, e às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de
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vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual.
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo CONTRATANTE.
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE.
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto
do contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a sua
execução.
f) Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS, à seguridade social, ao Tribunal Superior do Trabalho, e
às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja autenticidade será confirmada nos
sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de
sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE, obrigando-se, a
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e
demais penalidades previstas no presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de
obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal,
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos,
despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do CONTRATANTE,
este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar ao CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado.
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a
eximem das responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos
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desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto
de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato,
exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta
CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto do
presente contrato, a quantia total de R$ 109.003,00 ( cento nove mil, três reais ).
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
devidamente aprovada(s) e constando na(s) mesma(s) a declaração expressa do
recebimento definitivo dos serviços.
PARAGRÁFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e
com o FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova de
inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no
parágrafo primeiro, acima, para efeito de pagamento, a partir da data de sua
reapresentação.
PARAGRÁFO QUARTO
A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em hipótese
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alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos
materiais e/ou produtos.
PARAGRÁFO QUINTO
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito
em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.
PARAGRÁFO SEXTO
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção do
fornecimento.
PARAGRÁFO SÉTIMO
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração
referente ao fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
PARAGRÁFO OITAVO
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018, à
conta da dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE .............................................
Projeto
Elemento de Recurs
Função Programática
Atividade
Despesa
o
07.01.03.12.361.02.02.2068
33.90.39.00

Ficha
328

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº.
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá
pelo preço estipulado na Cláusula Décima, devido em face do fornecimento
efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de serviços, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de
MALACACHETA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
c) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega da documentação
exigida pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis a contar da aplicação da sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018 que lhe deu causa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial da
União, Imprensa oficial do Estado e Diário oficial do Município de MALACACHETA,
do extrato deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
São condições gerais deste contrato:
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado
em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
contratual.
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do
contrato.
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º
do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
serviço em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo 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 neste instrumento.
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 cláusulas deste contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o
seu cumprimento a qualquer tempo.
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto,
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.
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorrência da execução do objeto deste contrato, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese
de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste
contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista
celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos
contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execução do objeto, bem como responder por todas e quaisquer ações judiciais,
reivindicações ou reclamações de seus empregados, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de
MALACACHETA/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
MALACACHETA/MG, 04 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

________________________________

MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG

Rep. Legal: .............................................

WILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/MF: .................................................

Prefeito Municipal
CONTRATADO
TRANSPORTADORA CAMARGOS
SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS

CONTRATADA
_______________________________

CPF: ....................................................

EMPRESA

TESTEMUNHAS:

______________________________

______________________________
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ANEXO V
CONTRATO 080/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PROCESSO Nº 0034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2018
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 18.404.871/0001-36, sediado na Praça Monsenhor Jorge
Lopes de Oliveira, 130 - Centro, nesta cidade de MALACACHETA/MG, com o CEP.
39.690.000, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal WILTON
PEREIRA DA SILVA, casado, inscrito no CPF 061.712.536-85 e a empresa:
LUZIANO AUTO MECÂNICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.109.492/0001-86,
sediada na Rua NICOLAS MAZZINGHY, nº. 107, no Bairro CENTRO na Cidade
MALACACHETA - MG, neste ato por seu representante legal, o Sr LUZINE
PEREIRA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº. M 756.1281, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 001.582.186-20, doravante designados, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, como
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº.
034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018, do tipo menor preço, sob
a regência das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°.
123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a
seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MALACACHETA – MG E DO ESTADO MINAS GERAIS, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018.
LINHAS
03

DESCRIÇÃO/ROTEIRO
(ORIGEM E DESTINO)

VEÍCULO OFERTADO

CONFORME
CONFORME PROPOSTA PROPOSTA AJUSTADA
AJUSTADA ANEXA
ANEXA

( quarenta três mil, trezentos dezesseis
anexa.

VALOR TOTAL
PELO PERIODO
43.316,00

reais ) conforme proposta ajustada

PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,
o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA,
ambos constantes do Processo Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 021/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo o
mesmo ser prorrogado por iguais períodos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos
pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que serão indicados na
Ordem de Serviço após informação conferência e verificação das mesmas, por
servidor especialmente designado para tal finalidade.
Os serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas pavimentadas ou
não, devendo os veículos estar em perfeito estado de uso e conservação e estarem
disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal
desta SECRETARIA, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo.
Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, ou órgão municipal equivalente, em função de vistoria
periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso e conservação.
Deverão conter todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação
vigente e especificações do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou
seja, veículos e motoristas deverão cumprir as exigências do Código de Transito
Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação visual, ou seja,
plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação da Contratante, de
acordo com a Legislação vigente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação, caracterizando que os mesmos estão a serviço da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas
profissionais devidamente habilitados e qualificados, para exercer tal função nos
termos da resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando
obrigatoriamente uniforme e crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso do
motorista.
A Contratante, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não se responsabilizará
por prejuízos de qualquer natureza, provenientes de ações de prepostos do
Contratado, e será de inteira responsabilidade do Contratado qualquer dano
causado pela atuação do Contratado a serviço deste órgão, bem como prejuízos
causados a terceiros.
O licitante deverá no ato de assinatura do Contrato apresentar relação de todos os
motoristas habilitados que irão conduzir os veículos destinados ao Transporte
Escolar, inclusive com cadastro de reserva com no mínimo 02 motoristas.

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:
Combustíveis, manutenção de veiculo, seguros, taxas, impostos, salários,
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento
dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade do
Contratado.
Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não
atenderem ao padrão dos serviços contratados.
Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem
de Serviço) emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer
serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não
serão consideradas pela contratante.
Fica excluída a possibilidade de subcontratação dos serviços, ressalvadas as
Cooperativas de Transporte, que deverão apresentar comprovante de vínculo de
seus cooperados.
Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Contratado deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos:
4. Dos veículos a serem apresentado(s) na assinatura do Contrato que deverão
estar com a documentação completa e com o certificado de propriedade em
nome do Contratado, admitindo-se situação de financiamento e locação,
desde que esteja registrado no certificado de propriedade do veículo o nome
do futuro Contratado como Arrendatário e/ou o contratado possuir contrato de
locação firmado em cartório.
5. Seguro Obrigatório (DPVAT) e APP (Acidentes Pessoais a Passageiros)
6. Licenciado junto ao DETRAN - MG;
Quando da primeira medição, para fins do primeiro pagamento, o contratado já
deverá apresentar cópia autenticada do comprovante de vínculo trabalhista na
forma da legislação trabalhista vigente, bem como os originais dos
recolhimentos de FGTS e Previdência Social para que sejam copiados e
autenticados pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural para fins de encaminhamento à Controladoria Geral
quando do processo de pagamento.
A partir da segunda medição deverá ser apresentado apenas as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social para que sejam copiadas para fins
de encaminhamento à Controladoria Geral quando do processo de pagamento.
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Substituir os veículos de imediato e de forma automática, por outros, nas mesmas
condições da contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de
acidentes, furtos, incêndios, manutenção preventivas ou corretivas;
Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e remeter a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser
utilizado;
O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas
de forma a manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
O Contratado 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
efetuada pela Contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para
complementação do translado interrompido.
Todos os empregados do Contratado deverão trabalhar sempre portando crachá
com identificação da empresa e devidamente uniformizado;
O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a
jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no
relacionamento entre colegas, passageiro/alunos e com os servidores da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado e
solicitar a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente
com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e
acatar as decisões da Contratante.
É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço
sem prévia e expressa comunicação à contratante.
O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens
e normas da Contratante.
Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais
causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que
comprovado dolo ou culpa, do empregado do Contratado.
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Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado do
Contratado o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de
qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que
fica desde já pactuado.
O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou
omissão.
O Contratado, quando se tratar de Empresa, deverá, obrigatoriamente, alocar um
preposto que permanecerá em período normal de expediente à disposição, para
representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder pelos
serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e
supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em
hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou
representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões
da Contratada e/ou Contratante.
O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão
de obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva
satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das
leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros
contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e
obrigações necessárias à execução dos serviços;
A Gestão do contrato será da Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caso
Necessário, poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pelo
Contratado.
O reajuste financeiro será feito anualmente, quando houver prorrogação sendo que
para o cálculo do preço do serviço de contratação, deverá ser utilizado índice
referencial, o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro oficial do
governo que vier a substituí-lo, ou ainda a atualização dos dados da base de cálculo
(fixos e variáveis) constantes da planilha de precificação.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
A Secretaria Municipal de Educação, não aceitará ou receberá qualquer serviço com
atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 034/2018,
na modalidade Pregão nº. 021/2018, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de Educação através do (a) seu (sua) servidor (a) ITAGIBA
SOUTO AARÃO FILHO portador (a) da matrícula nº 2859 e inscrito no CPF sob o
nº 103.055.776-46 .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a
informações consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - O CONTRATANTE obriga-se a:
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução
do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Ordem de Serviço;
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente Contrato;
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência;
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria
Municipal de Educação;
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do
contrato;
i) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
II - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Indicar à Secretaria Municipal de Educação, imediatamente à assinatura deste
contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questões relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados do
CONTRATADO, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia
móvel ou outro meio igualmente eficaz.
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando,
imediatamente, e às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de
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vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual.
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo CONTRATANTE.
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE.
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto
do contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a sua
execução.
f) Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS, à seguridade social, ao Tribunal Superior do Trabalho, e
às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja autenticidade será confirmada nos
sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de
sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE, obrigando-se, a
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e
demais penalidades previstas no presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de
obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal,
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos,
despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do CONTRATANTE,
este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar ao CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado.
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a
eximem das responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos
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desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto
de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato,
exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta
CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto do
presente contrato, a quantia total de R$ 43.316,00 (quarenta três mil, trezentos
dezesseis reais ).
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
devidamente aprovada(s) e constando na(s) mesma(s) a declaração expressa do
recebimento definitivo dos serviços.
PARAGRÁFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e
com o FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova de
inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no
parágrafo primeiro, acima, para efeito de pagamento, a partir da data de sua
reapresentação.
PARAGRÁFO QUARTO
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A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em hipótese
alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos
materiais e/ou produtos.
PARAGRÁFO QUINTO
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito
em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.
PARAGRÁFO SEXTO
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção do
fornecimento.
PARAGRÁFO SÉTIMO
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração
referente ao fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
PARAGRÁFO OITAVO
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018, à
conta da dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE .............................................
Projeto
Elemento de Recurs
Função Programática
Atividade
Despesa
o
07.01.03.12.361.02.02.2068
33.90.39.00

Ficha
328

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº.
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a
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observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá
pelo preço estipulado na Cláusula Décima, devido em face do fornecimento
efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de serviços, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de
MALACACHETA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
c) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega da documentação
exigida pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis a contar da aplicação da sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018 que lhe deu causa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial da
União, Imprensa oficial do Estado e Diário oficial do Município de MALACACHETA,
do extrato deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste contrato:
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado
em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
contratual.
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do
contrato.
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º
do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
serviço em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo 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 neste instrumento.
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 cláusulas deste contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o
seu cumprimento a qualquer tempo.
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto,
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.
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorrência da execução do objeto deste contrato, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese
de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste
contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista
celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos
contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execução do objeto, bem como responder por todas e quaisquer ações judiciais,
reivindicações ou reclamações de seus empregados, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de
MALACACHETA/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
MALACACHETA/MG, 04 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

________________________________

MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG

Rep. Legal: .............................................

WILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/MF: .................................................

Prefeito Municipal
CONTRATADO
LUZIANO AUTO MECANICA
LUZINE PEREIRA DA SILVA

CONTRATADA
_______________________________

CPF: ....................................................

EMPRESA

TESTEMUNHAS:

______________________________

______________________________
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ANEXO V
CONTRATO 074/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PROCESSO Nº 0034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2018
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 18.404.871/0001-36, sediado na Praça Monsenhor Jorge
Lopes de Oliveira, 130 - Centro, nesta cidade de MALACACHETA/MG, com o CEP.
39.690.000, neste ato representado(a) pelo(a) senhor Prefeito Municipal WILTON
PEREIRA DAS SILVA, casado, inscrito no CPF 061.712.536-85 e a empresa:
COOPERTUR – COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.687.745/0001-24, sediada na AV. ALFREDO SÁ,
nº. 5.321, no Bairro SÃO CRISTOVÃO na Cidade TEOFILO OTONI - MG, neste ato
por seu representante legal, Sr(a). FÁBIO RODRIGUES, portador da Carteira de
Identidade nº. MG 8499737, inscrito no CPF/MF sob o nº. 059.891.336-00,
doravante designados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatório nº. 021/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 007/2018, do tipo menor preço, sob a regência das Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, e demais legislações
pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MALACACHETA – MG E DO ESTADO MINAS GERAIS, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018.
LINHAS
01,06,08
E 14

DESCRIÇÃO/ROTEIRO
(ORIGEM E DESTINO)

VEÍCULO OFERTADO

CONFORME
CONFORME PROPOSTA PROPOSTA AJUSTADA
AJUSTADA ANEXA
ANEXA

VALOR TOTAL
PELO PERIODO
233.817,00

( duzentos trinta tres mil, oitocentos dezessete reais ) conforme proposta ajustada
anexa.
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,
o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA,
ambos constantes do Processo Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 021/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo o
mesmo ser prorrogado por iguais períodos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos
pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que serão indicados na
Ordem de Serviço após informação conferência e verificação das mesmas, por
servidor especialmente designado para tal finalidade.
Os serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas pavimentadas ou
não, devendo os veículos estar em perfeito estado de uso e conservação e estarem
disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal
desta SECRETARIA, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo.
Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, ou órgão municipal equivalente, em função de vistoria
periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso e conservação.
Deverão conter todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação
vigente e especificações do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou
seja, veículos e motoristas deverão cumprir as exigências do Código de Transito
Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação visual, ou seja,
plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação da Contratante, de
acordo com a Legislação vigente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação, caracterizando que os mesmos estão a serviço da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas
profissionais devidamente habilitados e qualificados, para exercer tal função nos
termos da resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando
obrigatoriamente uniforme e crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso do
motorista.
A Contratante, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não se responsabilizará
por prejuízos de qualquer natureza, provenientes de ações de prepostos do
Contratado, e será de inteira responsabilidade do Contratado qualquer dano
causado pela atuação do Contratado a serviço deste órgão, bem como prejuízos
causados a terceiros.
O licitante deverá no ato de assinatura do Contrato apresentar relação de todos os
motoristas habilitados que irão conduzir os veículos destinados ao Transporte
Escolar, inclusive com cadastro de reserva com no mínimo 02 motoristas.
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Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:
Combustíveis, manutenção de veiculo, seguros, taxas, impostos, salários,
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento
dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade do
Contratado.
Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não
atenderem ao padrão dos serviços contratados.
Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem
de Serviço) emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer
serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não
serão consideradas pela contratante.
Fica excluída a possibilidade de subcontratação dos serviços, ressalvadas as
Cooperativas de Transporte, que deverão apresentar comprovante de vínculo de
seus cooperados.
Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Contratado deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos:
7. Dos veículos a serem apresentado(s) na assinatura do Contrato que deverão
estar com a documentação completa e com o certificado de propriedade em
nome do Contratado, admitindo-se situação de financiamento e locação,
desde que esteja registrado no certificado de propriedade do veículo o nome
do futuro Contratado como Arrendatário e/ou o contratado possuir contrato de
locação firmado em cartório.
8. Seguro Obrigatório (DPVAT) e APP (Acidentes Pessoais a Passageiros)
9. Licenciado junto ao DETRAN - MG;
Quando da primeira medição, para fins do primeiro pagamento, o contratado já
deverá apresentar cópia autenticada do comprovante de vínculo trabalhista na
forma da legislação trabalhista vigente, bem como os originais dos
recolhimentos de FGTS e Previdência Social para que sejam copiados e
autenticados pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural para fins de encaminhamento à Controladoria Geral
quando do processo de pagamento.
A partir da segunda medição deverá ser apresentado apenas as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social para que sejam copiadas para fins
de encaminhamento à Controladoria Geral quando do processo de pagamento.
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Substituir os veículos de imediato e de forma automática, por outros, nas mesmas
condições da contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de
acidentes, furtos, incêndios, manutenção preventivas ou corretivas;
Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e remeter a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser
utilizado;
O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas
de forma a manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
O Contratado 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
efetuada pela Contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para
complementação do translado interrompido.
Todos os empregados do Contratado deverão trabalhar sempre portando crachá
com identificação da empresa e devidamente uniformizado;
O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a
jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no
relacionamento entre colegas, passageiro/alunos e com os servidores da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado e
solicitar a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente
com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e
acatar as decisões da Contratante.
É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço
sem prévia e expressa comunicação à contratante.
O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens
e normas da Contratante.
Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais
causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que
comprovado dolo ou culpa, do empregado do Contratado.
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Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado do
Contratado o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de
qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que
fica desde já pactuado.
O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou
omissão.
O Contratado, quando se tratar de Empresa, deverá, obrigatoriamente, alocar um
preposto que permanecerá em período normal de expediente à disposição, para
representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder pelos
serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e
supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em
hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou
representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões
da Contratada e/ou Contratante.
O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão
de obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva
satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das
leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros
contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e
obrigações necessárias à execução dos serviços;
A Gestão do contrato será da Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caso
Necessário, poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pelo
Contratado.
O reajuste financeiro será feito anualmente, quando houver prorrogação sendo que
para o cálculo do preço do serviço de contratação, deverá ser utilizado índice
referencial, o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro oficial do
governo que vier a substituí-lo, ou ainda a atualização dos dados da base de cálculo
(fixos e variáveis) constantes da planilha de precificação.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
A Secretaria Municipal de Educação, não aceitará ou receberá qualquer serviço com
atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 034/2018,
na modalidade Pregão nº. 021/2018, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de Educação através do (a) seu (sua) servidor (a) ITAGIBA
SOUTO AARÃO FILHO portador (a) da matrícula nº 2859 e inscrito no CPF sob o
nº 103.055.776-46 .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a
informações consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - O CONTRATANTE obriga-se a:
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução
do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Ordem de Serviço;
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente Contrato;
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência;
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria
Municipal de Educação;
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do
contrato;
i) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
II - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Indicar à Secretaria Municipal de Educação, imediatamente à assinatura deste
contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questões relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados do
CONTRATADO, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia
móvel ou outro meio igualmente eficaz.
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando,
imediatamente, e às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de
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vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual.
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo CONTRATANTE.
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE.
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto
do contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a sua
execução.
f) Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS, à seguridade social, ao Tribunal Superior do Trabalho, e
às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja autenticidade será confirmada nos
sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de
sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE, obrigando-se, a
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e
demais penalidades previstas no presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de
obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal,
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos,
despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do CONTRATANTE,
este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar ao CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado.
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a
eximem das responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos
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desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto
de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato,
exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta
CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto do
presente contrato, a quantia total de R$ 233.817,00 ( duzentos trinta tres mil,
oitocentos e dezessete reais ).
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
devidamente aprovada(s) e constando na(s) mesma(s) a declaração expressa do
recebimento definitivo dos serviços.
PARAGRÁFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e
com o FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova de
inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no
parágrafo primeiro, acima, para efeito de pagamento, a partir da data de sua
reapresentação.
PARAGRÁFO QUARTO
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A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em hipótese
alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos
materiais e/ou produtos.
PARAGRÁFO QUINTO
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito
em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.
PARAGRÁFO SEXTO
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção do
fornecimento.
PARAGRÁFO SÉTIMO
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração
referente ao fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
PARAGRÁFO OITAVO
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018, à
conta da dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE .............................................
Projeto
Elemento de Recurs
Função Programática
Atividade
Despesa
o
07.01.03.12.361.02.02.2068
33.90.39.00

Ficha
328

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº.
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a
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observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá
pelo preço estipulado na Cláusula Décima, devido em face do fornecimento
efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de serviços, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de
MALACACHETA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
c) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega da documentação
exigida pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis a contar da aplicação da sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018 que lhe deu causa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial da
União, Imprensa oficial do Estado e Diário oficial do Município de MALACACHETA,
do extrato deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste contrato:
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado
em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
contratual.
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do
contrato.
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º
do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
serviço em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo 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 neste instrumento.
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 cláusulas deste contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o
seu cumprimento a qualquer tempo.
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto,
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.
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorrência da execução do objeto deste contrato, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese
de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste
contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista
celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos
contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execução do objeto, bem como responder por todas e quaisquer ações judiciais,
reivindicações ou reclamações de seus empregados, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de
MALACACHETA/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
MALACACHETA/MG, 04 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

________________________________

MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG

Rep. Legal: .............................................

WILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/MF: .................................................

Prefeito Municipal
CONTRATADO
COOPERATIVA TRANSPORTES LTDA
FÁBIO RODRIGUES

CONTRATADA
_______________________________

CPF: ....................................................

EMPRESA

TESTEMUNHAS:

______________________________

______________________________
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ANEXO V
CONTRATO 075/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PROCESSO Nº 0034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2018
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 18.404.871/0001-36, sediado na Praça Monsenhor Jorge
Lopes de Oliveira, 130 - Centro, nesta cidade de MALACACHETA/MG, com o CEP.
39.690.000, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal WILTON
PEREIRA DA SILVA, casado, inscrito no CPF 061.712.536-85 e a empresa: AG
TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
10.511.532/0001-47, sediada na Rua SEBASTIÃO SIMIL DE SOUZA, nº. 213, no
Bairro CENTRO na Cidade MALACACHETA - MG, neste ato por seu representante
legal, Sr(a). ALEXANDRE RODRIGUES SOARES, portador da Carteira de
Identidade nº. MG 12.562.672, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.598.366-75,
doravante designados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 021/2018, do tipo menor preço, sob a regência das Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, e demais legislações
pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MALACACHETA – MG E DO ESTADO MINAS GERAIS, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018.
LINHAS
02,18,19,
20,21,22
E 23

DESCRIÇÃO/ROTEIRO
(ORIGEM E DESTINO)

VEÍCULO OFERTADO

CONFORME
CONFORME PROPOSTA PROPOSTA AJUSTADA
AJUSTADA ANEXA
ANEXA

VALOR TOTAL
PELO PERIODO
437.795,00

( quatrocentos trinta sete mil, setecentos noventa cinco reais ) conforme proposta
ajustada anexa.
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,
o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA,
ambos constantes do Processo Licitatório nº. 034/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº. 021/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo o
mesmo ser prorrogado por iguais períodos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos
pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que serão indicados na
Ordem de Serviço após informação conferência e verificação das mesmas, por
servidor especialmente designado para tal finalidade.
Os serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas pavimentadas ou
não, devendo os veículos estar em perfeito estado de uso e conservação e estarem
disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal
desta SECRETARIA, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo.
Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida
pelo DETRAN ou CIRETRAN, ou órgão municipal equivalente, em função de vistoria
periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso e conservação.
Deverão conter todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação
vigente e especificações do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou
seja, veículos e motoristas deverão cumprir as exigências do Código de Transito
Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação visual, ou seja,
plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação da Contratante, de
acordo com a Legislação vigente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação, caracterizando que os mesmos estão a serviço da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas
profissionais devidamente habilitados e qualificados, para exercer tal função nos
termos da resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando
obrigatoriamente uniforme e crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso do
motorista.
A Contratante, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não se responsabilizará
por prejuízos de qualquer natureza, provenientes de ações de prepostos do
Contratado, e será de inteira responsabilidade do Contratado qualquer dano
causado pela atuação do Contratado a serviço deste órgão, bem como prejuízos
causados a terceiros.
O licitante deverá no ato de assinatura do Contrato apresentar relação de todos os
motoristas habilitados que irão conduzir os veículos destinados ao Transporte
Escolar, inclusive com cadastro de reserva com no mínimo 02 motoristas.
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Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:
Combustíveis, manutenção de veiculo, seguros, taxas, impostos, salários,
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento
dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade do
Contratado.
Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não
atenderem ao padrão dos serviços contratados.
Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem
de Serviço) emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer
serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não
serão consideradas pela contratante.
Fica excluída a possibilidade de subcontratação dos serviços, ressalvadas as
Cooperativas de Transporte, que deverão apresentar comprovante de vínculo de
seus cooperados.
Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Contratado deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos:
10. Dos veículos a serem apresentado(s) na assinatura do Contrato que deverão
estar com a documentação completa e com o certificado de propriedade em
nome do Contratado, admitindo-se situação de financiamento e locação,
desde que esteja registrado no certificado de propriedade do veículo o nome
do futuro Contratado como Arrendatário e/ou o contratado possuir contrato de
locação firmado em cartório.
11. Seguro Obrigatório (DPVAT) e APP (Acidentes Pessoais a Passageiros)
12. Licenciado junto ao DETRAN - MG;
Quando da primeira medição, para fins do primeiro pagamento, o contratado já
deverá apresentar cópia autenticada do comprovante de vínculo trabalhista na
forma da legislação trabalhista vigente, bem como os originais dos
recolhimentos de FGTS e Previdência Social para que sejam copiados e
autenticados pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural para fins de encaminhamento à Controladoria Geral
quando do processo de pagamento.
A partir da segunda medição deverá ser apresentado apenas as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social para que sejam copiadas para fins
de encaminhamento à Controladoria Geral quando do processo de pagamento.
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Substituir os veículos de imediato e de forma automática, por outros, nas mesmas
condições da contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de
acidentes, furtos, incêndios, manutenção preventivas ou corretivas;
Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e remeter a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser
utilizado;
O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas
de forma a manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
O Contratado 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
efetuada pela Contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para
complementação do translado interrompido.
Todos os empregados do Contratado deverão trabalhar sempre portando crachá
com identificação da empresa e devidamente uniformizado;
O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a
jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no
relacionamento entre colegas, passageiro/alunos e com os servidores da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado e
solicitar a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente
com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e
acatar as decisões da Contratante.
É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço
sem prévia e expressa comunicação à contratante.
O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens
e normas da Contratante.
Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais
causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que
comprovado dolo ou culpa, do empregado do Contratado.
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Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado do
Contratado o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de
qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que
fica desde já pactuado.
O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou
omissão.
O Contratado, quando se tratar de Empresa, deverá, obrigatoriamente, alocar um
preposto que permanecerá em período normal de expediente à disposição, para
representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder pelos
serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e
supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em
hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou
representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões
da Contratada e/ou Contratante.
O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão
de obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva
satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das
leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros
contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e
obrigações necessárias à execução dos serviços;
A Gestão do contrato será da Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do
Transporte Escolar Rural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caso
Necessário, poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pelo
Contratado.
O reajuste financeiro será feito anualmente, quando houver prorrogação sendo que
para o cálculo do preço do serviço de contratação, deverá ser utilizado índice
referencial, o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro oficial do
governo que vier a substituí-lo, ou ainda a atualização dos dados da base de cálculo
(fixos e variáveis) constantes da planilha de precificação.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
A Secretaria Municipal de Educação, não aceitará ou receberá qualquer serviço com
atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 034/2018,
na modalidade Pregão nº. 021/2018, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao objeto.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de Educação através do (a) seu (sua) servidor (a) ITAGIBA
SOUTO AARÃO FILHO portador (a) da matrícula nº 2859 e inscrito no CPF sob o
nº 103.055.776-46 .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a
informações consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - O CONTRATANTE obriga-se a:
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução
do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Ordem de Serviço;
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente Contrato;
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência;
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria
Municipal de Educação;
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do
contrato;
i) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
II - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Indicar à Secretaria Municipal de Educação, imediatamente à assinatura deste
contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questões relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados do
CONTRATADO, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia
móvel ou outro meio igualmente eficaz.
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando,
imediatamente, e às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de
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vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual.
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo CONTRATANTE.
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE.
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto
do contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a sua
execução.
f) Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS, à seguridade social, ao Tribunal Superior do Trabalho, e
às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja autenticidade será confirmada nos
sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de
sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE, obrigando-se, a
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e
demais penalidades previstas no presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de
obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal,
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos,
despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do CONTRATANTE,
este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar ao CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado.
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a
eximem das responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos
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desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto
de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato,
exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta
CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto do
presente contrato, a quantia total de R$ 437.795,00 (quatrocentos trinta sete mil,
setecentos noventa cinco reais ).
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
devidamente aprovada(s) e constando na(s) mesma(s) a declaração expressa do
recebimento definitivo dos serviços.
PARAGRÁFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e
com o FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova de
inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no
parágrafo primeiro, acima, para efeito de pagamento, a partir da data de sua
reapresentação.
PARAGRÁFO QUARTO
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A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em hipótese
alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos
materiais e/ou produtos.
PARAGRÁFO QUINTO
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito
em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.
PARAGRÁFO SEXTO
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção do
fornecimento.
PARAGRÁFO SÉTIMO
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração
referente ao fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
PARAGRÁFO OITAVO
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018, à
conta da dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE .............................................
Projeto
Elemento de Recurs
Função Programática
Atividade
Despesa
o
07.01.03.12.361.02.02.2068
33.90.39.00

Ficha
328

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº.
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá
pelo preço estipulado na Cláusula Décima, devido em face do fornecimento
efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de serviços, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de
MALACACHETA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
c) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega da documentação
exigida pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis a contar da aplicação da sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº.
0034/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018 que lhe deu causa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial da
União, Imprensa oficial do Estado e Diário oficial do Município de MALACACHETA,
do extrato deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste contrato:
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado
em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
contratual.
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do
contrato.
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º
do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
serviço em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo 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 neste instrumento.
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 cláusulas deste contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o
seu cumprimento a qualquer tempo.
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto,
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.
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorrência da execução do objeto deste contrato, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese
de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste
contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista
celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos
contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execução do objeto, bem como responder por todas e quaisquer ações judiciais,
reivindicações ou reclamações de seus empregados, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de
MALACACHETA/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
MALACACHETA/MG, 04 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

________________________________

MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG

Rep. Legal: .............................................

WILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/MF: .................................................

Prefeito Municipal

CONTRATADA

CONTRATADO

_______________________________

AG TUR TRANSP. TURISMO LTDA
ALEXANDRE RODRIGUES SOARES

CPF: ....................................................
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EMPRESA

TESTEMUNHAS:
______________________________

______________________________
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CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2018
PROCESSO Nº 0034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2018

O MUNICÍPIO DE MALACACHETA/MG, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.404.871/0001-36, sediado na Praça
Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, 130 - Centro, nesta cidade de
MALACACHETA/MG, com o CEP. 39.690.000, neste ato representado(a)
pelo(a) senhor Prefeito Municipal WILTON PEREIRA DAS SILVA, casado,
inscrito no CPF 061.712.536-85 e a empresa: EMPRESA DE TRANSPORTES
JG BORGES EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.742.950/000150, sediada na Rua DR. CARLOS MARX, nº. 168, no Bairro ALTO NOSSA S.
DAS GRAÇAS na Cidade MALACACHETA - MG, neste ato por seu
representante legal, Sr(a). JANDERSON GABRIEL BORGES PEREIRA,
portador da Carteira de Identidade nº. MG 8242629, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 013.497.586-39, doravante designados, respectivamente, CONTRATANTE
e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, como especificado no
seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº. 007/2018, na
modalidade Pregão Presencial nº. 0021/2018, do tipo menor preço, sob a
regência das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°.
123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições
a seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA – MG, conforme especificações do Anexo
I – Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 021/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº. 0034/2018.
LINHAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIVERS
AS

TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO 2018, CONF.
PROPOSTA ANEXA

VEÍCULO OFERTADO

VALOR TOTAL DAS
LINHAS
R$ 546.236,00

CONF. PROPOSTA
AJUSTADA ANEXA

Quinhentos e quarenta seis mil, duzentos trinta seis reais ( CONFORME PROPOSTA AJUSTADA
ANEXA

PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem
transcritos, o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº. 0034/2018, na
modalidade Pregão Presencial nº. 0021/2018.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31/12/2018, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo o
mesmo ser prorrogado por iguais períodos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os
veículos pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que serão
indicados na Ordem de Serviço após informação conferência e verificação
das mesmas, por servidor especialmente designado para tal finalidade.
Os

serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas
pavimentadas ou não, devendo os veículos estar em perfeito estado de uso
e conservação e estarem disponíveis para execução dos serviços
imediatamente após a comunicação formal desta SECRETARIA M.
EDUCAÇÃO, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e
locais estabelecidos pela Secretaria e Diretoria de Transporte , podendo
haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum
acordo.

Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado,
expedida pelo DETRAN ou CIRETRAN, ou órgão municipal equivalente,
em função de vistoria periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas
condições de uso e conservação. Deverão conter todos os equipamentos
de segurança de acordo com a Legislação vigente e especificações do
CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou seja, veículos e
motoristas deverão cumprir as exigências do Código de Transito Brasileiro
Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação visual, ou
seja, plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação da
Contratante, de acordo com a Legislação vigente as normas estabelecidas
pela Secretaria de Educação, caracterizando que os mesmos estão a
serviço da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão
ser conduzidos por motoristas profissionais devidamente habilitados e
qualificados, para exercer tal função nos termos da resolução nº 168, de 14
de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando obrigatoriamente crachá de
identificação, vistoria dos veículos e curso do motorista.
A Contratante, o Município, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza,

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
provenientes de ações de prepostos do Contratado, e será de inteira
responsabilidade do Contratado qualquer dano causado pela atuação do
Contratado a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a
terceiros.
Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como:
Combustíveis, manutenção de veiculo, seguros, taxas, impostos, salários,
encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel
cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de
responsabilidade do Contratado.
Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que
não atenderem ao padrão dos serviços contratados.
Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização
(Ordem de Serviço) emitida pela SME, sendo que quaisquer serviços
aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não
serão consideradas pela contratante.
Fica excluída a possibilidade de subcontratação dos serviços.
Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Contratado terá o prazo de
15(quinze) dias corridos, para apresentar cópia autenticada dos seguintes
documentos:
1) Dos veículos a serem apresentado(s) após assinatura do Contrato que
deverão estar com a documentação completa e com o certificado de
propriedade em nome do Contratado, admitindo-se situação de
financiamento e locação, desde que esteja registrado no certificado de
propriedade do veículo o nome do futuro Contratado como
Arrendatário e/ou o contratado possuir contrato de locação firmado em
cartório.
2) Seguro Obrigatório;
3) Licenciado junto ao DETRAN - MG;
4) Vistoria do FUNDEB
Substituir os veículos de imediato e de forma automática, por outros, nas
mesmas condições da contratação inicial, quando em caráter temporário
nas situações de acidentes, furtos, incêndios, manutenção preventivas ou
corretivas;
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Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e
remeter nova documentação do veículo a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser utilizado;
O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus
motoristas de forma a manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto
aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas
ao seu conhecimento ocasião em que tomará as providências necessárias
para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as
reclamações.
O Contratado 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 efetuada pela Contratante, providenciando imediatamente
meios compatíveis para complementação do translado interrompido.
Todos os empregados do Contratado deverão trabalhar sempre portando
crachá com identificação da empresa;
O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados
durante a jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e
cortesia no relacionamento entre colegas, passageiro/alunos e com os
servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado
e solicitar a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento
condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigandose esta a respeitar e acatar as decisões da Contratante.
É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em
serviço sem prévia e expressa comunicação à contratante.
O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus
empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por
todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes,
inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante.
Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais
causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante,
desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado do Contratado.
Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado
do Contratado o valor da indenização será descontado no ato do
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pagamento de qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em
faturas vincendas, o que fica desde já pactuado.
O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações,
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de
sua ação ou omissão.
O Contratado, quando se tratar de Empresa, deverá, obrigatoriamente, alocar
um preposto que permanecerá em período normal de expediente à
disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos
poderes para responder pelos serviços a serem contratados sendo
responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal
e por qualquer comunicação junto a contratante. Em hipótese alguma,
qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou representante
legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da
Contratada e/ou Contratante.
O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela
mão de obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais
e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora
deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como
os registros, seguros contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e
outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços;
A Gestão do contrato será do Município e a Fiscalização do Transporte Escolar
Rural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caso Necessário,
poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pelo Contratado.
O reajuste financeiro será feito anualmente, quando houver prorrogação sendo
que para o cálculo do preço do serviço de contratação, deverá ser utilizado
índice referencial, o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou
outro oficial do governo que vier a substituí-lo, ou ainda a atualização dos
dados da base de cálculo (fixos e variáveis) constantes da planilha de
precificação.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
A Secretaria Municipal de Educação, não aceitará ou receberá qualquer serviço
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e
condições constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório
nº. 007/2018, na modalidade Pregão nº. 0021/2018, ou em desconformidade
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
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A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a
cargo
da Secretaria Municipal de Educação através de um servidor responsável pelo
serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso
a informações consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de
Educação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com
setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas,
expressamente, neste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento
das obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - O CONTRATANTE obriga-se a:
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execução do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo
para corrigi-la;
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Ordem de Serviço;
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente
Contrato;
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições
estabelecidas;
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com
as especificações do Anexo I - Termo de Referência;
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Educação;
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do
contrato;
i) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
II - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Indicar à Secretaria Municipal de Educação, imediatamente à assinatura
deste contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos
poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
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acerca de questões relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados
do CONTRATADO, principalmente em situações de urgência, por meio de
telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando,
imediatamente, e às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo
de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do
Anexo I - Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis,
inclusive rescisão contratual.
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo CONTRATANTE.
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE.
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do
objeto do contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a
sua execução.
f) Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS, à seguridade social, ao Tribunal Superior do
Trabalho, e às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja autenticidade será
confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou
omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo
CONTRATANTE, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa,
custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE,
decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela
CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de
disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo CONTRATANTE a terceiros, multas,
penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários
advocatícios e outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de
responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao
conhecimento do CONTRATANTE, este comunicará a CONTRATADA por
escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente,
quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao CONTRATANTE a devida
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinalado.
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a
eximem das responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos
termos desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão
objeto de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos
nesta Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste
Contrato, exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput"
desta CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto
do presente contrato, a quantia total de R$ 546.236,00 (quinhentos quarenta
seis mil, duzentos trinta seis reais ).
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
devidamente aprovada(s) e constando na(s) mesma(s) a declaração expressa
do recebimento definitivo dos serviços.
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PARAGRÁFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social
(INSS) e com o FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova
de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo
estabelecido no parágrafo primeiro, acima, para efeito de pagamento, a partir
da data de sua reapresentação.
PARAGRÁFO QUARTO
A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em
hipótese alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o
fornecimento dos materiais e/ou produtos.
PARAGRÁFO QUINTO
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de
depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou,
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.
PARAGRÁFO SEXTO
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
interrupção do fornecimento.
PARAGRÁFO SÉTIMO
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da
remuneração referente ao fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
PARAGRÁFO OITAVO
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018,
à conta da dotação orçamentária:
07.01.03.12.361.0202.2068 – 33903900 - EDUCAÇÃO BASICA – MAN.
TRANSP.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº.
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8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação
das devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados,
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma
indenização, reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o
CONTRATANTE responderá pelo preço estipulado na Cláusula Sétima, devido
em face do fornecimento efetivamente executados pela CONTRATADA até a
data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de
serviços, ou por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o
30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da
Nota de Empenho.
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão,
bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o
Município de MALACACHETA, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não
forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93,
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a
contratada civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente
instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº.
007/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 007/2018 que lhe deu causa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial do
Estado e Site da Transparência do Município de MALACACHETA, do extrato
deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos aditivos, se for
o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste contrato:
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não
poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser
executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização
prévia do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão contratual.
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e
incorporação, deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de
restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação,
ensejarão a rescisão do contrato.
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem
que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o
disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber
qualquer serviço em desacordo com o previsto neste contrato ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindi-lo 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 neste instrumento.
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 cláusulas deste contrato e
podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia
ou de responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos,
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empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a
execução do seu objeto, 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.
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou
qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos
ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto
deste contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a
responder por tais danos ou prejuízos.
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste
contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação
trabalhista celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT,
legislação complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e dispositivos contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas na execução do objeto, bem como responder por todas e quaisquer
ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, não
cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro
de
MALACACHETA/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
MALACACHETA/MG, 04 DE JUNHO DE 2018.
__________________________

____________________________

WILTON PEREIRA DA SILVA

EMPRESA TRANSP. JG BORGES
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