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CONTRATO Nº 008/2017 

Pregão Presencial nº 005/2017 

 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VILA PAVÃO e a Empresa F 

& L Autopeças e Serviços LTDA - ME, na 

qualidade de CONTRATANTE e 

CONTRATADA, respectivamente, para o fim 

expresso nas cláusulas que o integram. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 36.350.361/0001-05, localizada na 

Rua Travessa Pavão, nº 63, Bairro Centro, Vila Pavão/ES, CEP: 29.843-000, neste ato 

representado por seu Presidente, Sr. JOÃO TRANCOSO, brasileiro, casado, 

eletricista, RG nº 994959/ES, CPF nº 007.837.457-02, residente nesta Cidade, 

doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa F & L 

AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 09.373.732/0001-00, com sede a Rua Maranhão, nº 176, Bairro Beira 

Rio, 29.830-000, por seu representante legal, Sr. Fábio Salvador, doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato de Prestação de 

Serviço. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 

1.1 – O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TERCEIROS (contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas 

mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria 

e pintura, com fornecimento e substituição de pelas originais de linha de montagem, 

com marcas homologadas pelas montadoras, filtros, lubrificantes, fluido de freio, 

acessórios, vidraçaria, capotaria e tapeçaria), conforme especificações e condições 

constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo 01, que integra o presente Edital 

para todos os fins. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos documentos integrantes 
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2.1 – Fazem parte integrante deste contrato os documentos e instruções, inclusive as 

propostas, que compõem o Pregão Presencial 005/2017, completando o presente 

contrato para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se 

as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do regime de execução 

3.1 – Os serviços serão prestados na forma de execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço global, nos termos de procedimento licitatório – Pregão 

Presencial nº 005/2017, Processo nº 6.546/2017, tudo de acordo com a Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações, que regerá mediante as Cláusulas e condições que 

subseguem: 

CLÁUSULA QUARTA – Do preço e da Forma de Reajuste 

4.1 – Pela prestação dos serviços e ou fornecimentos de peças objeto deste contrato o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA mediante a entrega do veículo aprovado 

pela pessoa designada para a fiscalização, baseando-se no valor do serviço, bem 

como nos valores estimados para cada veículo. 

Valor por hora da mão de obra: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 

Percentual de desconto sobre peças: 18% (dezoito por cento) 

VEÍCULO 

Especificação Valores 
Estimados 

Estimativa de peças para o veiculo FIAT/GRAND  SIENA - MTY 2310 R$ 14.000,00 

Estimativa de serviços para o veiculo FIAT/GRAND  SIENA - MTY 2310 R$ 13.000,00 

  

Valor total estimado para peças e serviços R$ 27.000,00 

4.2 – O preço com contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses 

contados da data da vigência do Contrato, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/95. 

4.3 – Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto desta 

licitação, sob os ditames legais contidos no § 1º do art. 57, da Lei 8.666/93 e 

alterações, obedecendo-se as prescrições contidas na referida Lei. 

4.4 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação dos 

serviços, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, transporte, 

embalagens, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros benefícios e custos, bem 

como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que 

porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços. 

4.5 – São serão pagos os serviços efetivamente prestados e peças efetivamente 

utilizadas no veículo da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES. 
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 CLÁUSULA QUINTA – Do local e da forma de pagamento 

5.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação a CMVP, de 

documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais hábeis, 

depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e 

pagamento no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados, 

após a respectiva apresentação. 

5.1.2 – O documento fiscal hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo 

CNPJ apresentado para credenciamento e a mesma Razão Social do Contrato Social, 

Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento. 

5.1.3 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que 

modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, 

deverá ser comunicado a CMVP, mediante documentação própria, para apreciação da 

autoridade competente. 

5.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), esse(s) será (ão) 

devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 

devidamente corrigida. 

5.3 – A CMVP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

5.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, 

sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por 

meio de rede bancária ou de terceiros. 

5.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 

CLÁUSULA SEXTA – Dos Recursos Orçamentários 

6.1-As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

010 – Câmara Municipal de Vila Pavão 

2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas  

33903000000 – Material de Consumo – Ficha: 09 

3390399000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha:  13 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do prazo de início e duração do Contrato 



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
“PARLAMENTO VEREADOR DAVID PAGUNG” 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Página 4 de 10 
Rua Travessa Pavão, Nº 63, Centro, Vila Pavão/ES, CEP: 29.843-000 

Fone: (27) 3753-1209 

 

7.1 – O presente Contrato será celebrado com vigência a partir da data de sua 

assinatura até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado de acordo com o 

disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93. A prestação dos serviços terá início no dia 

subsequente à publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial, devendo a 

publicação do mesmo ocorrer na forma do art. 61, parágrafo único, da referida Lei. 

 

CLAÚSULA OITAVA – Das penalidades e sanções 

8.1 – A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições 

estabelecidas para a prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às 

penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 

7º da Lei 10.520/02, a saber: 

8.1.1 - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de 

manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar. 

8.1.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado para o início dos serviços após a 

assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 

  

 M = 0,01 x C x D 

 onde: 

 M = valor da multa 

 C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

8.1.3 - Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa 

cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser 

aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, 

pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada; 

8.1.4 – Pela não prestação dos serviços descritos no Termo de Referência – Anexo 

01, multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato, e nessa hipótese, 

poderá ainda a CMVP revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

8.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido 



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
“PARLAMENTO VEREADOR DAVID PAGUNG” 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Página 5 de 10 
Rua Travessa Pavão, Nº 63, Centro, Vila Pavão/ES, CEP: 29.843-000 

Fone: (27) 3753-1209 

 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Câmara Municipal de Vila Pavão pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 

item 15 do Edital do Pregão Presencial 005 /2017. A sanção de "declaração de 

inidoneidade" é de competência exclusiva do Presidente da Câmara, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

8.1.6 - A totalidade das multas previstas neste Contrato não poderá exceder o limite de 

20% (vinte por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

8.1.6.1 - Os valores das multas porventura aplicadas serão descontados, sem aviso 

prévio, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ao adjudicatário 

ou cobrados judicialmente. 

8.1.7 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da 

Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e 

penalidades previstas neste instrumento. 

9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no fornecimento/ do objeto da prestação dos serviços; 

V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, 

a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere 

o contrato; 

XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA 

o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

XV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

9.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser 

precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

9.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I à XIII do item 9.2; 

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade das Partes 
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10.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

10.1.1 - Efetuar à CONTRATADA o pagamento de preço ajustado na Cláusula Quarta 

e nos termos ali estabelecidos. 

10.1.2 - Designar servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização 

do objeto deste Contrato. 

10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:   

10.2.1 - Executar os serviços ajustados nos termos do TERMO DE REFERÊNCIA - 

Anexo 01 - do Pregão Presencial nº 005/2017, que integra o Edital para todos os 

fins - e Proposta da CONTRATADA, que deverão ser de qualidade comprovada, 

competindo à CONTRATANTE a fiscalização e a verificação de tal condição. 

10.2.2 - Fornecer pessoal necessário à execução dos serviços especificados no 

TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo 01 – Pregão Presencial nº 005/2017, que integra 

o Edital para todos os fins - e Proposta da CONTRATADA que deverão ser de 

qualidade comprovada, competindo à CONTRATANTE a fiscalização e a verificação 

de tal condição. 

10.2.3 - Corrigir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para a 

CMVP, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a apresentar defeitos 

durante o prazo de garantia estipulado na proposta. 

10.2.4 - Conceder garantia dos serviços, na forma da tabela abaixo: 

10.2.5 - Especificação do serviço e Prazo mínimo de garantia (contado da efetiva 

prestação dos serviços) 

I - manutenção preventiva e corretiva – 6 (seis) meses 

II - alinhamento de direção e balanceamento - 15 (quinze dias); 

III - lanternagem e pintura - 12 (doze) meses; 

IV - serviços em motor, câmbio e suspensão – 1 (um) ano ou 15.000 (quinze mil) Km, 

ou que ocorrer primeiro. 

10.2.6 - Encaminhar um mecânico para a sede da CMVP, na impossibilidade do 

veículo ser deslocado até as instalações da Contratada para realização de algum tipo 

de manutenção, num prazo máximo de duas horas, para possível solução imediata de 

problema de pouca gravidade e quando necessário fornecer guincho para o 

resgate de veículo que eventualmente necessitar, sem ônus adicional. 

10.2.7- A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, para 

a conclusão dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, ressalvado a fixação 
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de prazo menor, a critério da Administração, à época devida, observada a 

complexidade do serviço a ser executado, contado da data da autorização da 

respectiva Ordem de Serviço ou, na hipótese de necessidade de prazo maior, o 

mesmo deverá ser solicitado a Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, ao gestor do 

Contrato, que analisará a solicitação.   

10.2.8 - A CONTRATADA observará o prazo sugerido na tabela do fabricante para 

conclusão dos serviços de funilaria e pintura. 

10.2.9 - A CONTRATADA poderá requerer prorrogação dos prazos fixados antes de 

findos, mediante formalização de justificativa. 

10.2.10 - Ocorrendo a hipótese prevista no item 6.3, o CONTRATANTE examinará as 

razões expostas e decidirá pela prorrogação dos prazos ou aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.2.11 - Os prazos aqui descritos, também se aplicam em caso de subcontratação. 

10.2.12 - A CONTRATADA, fica obrigada a entregar após a execução dos serviços, os 

veículos devidamente lavados e limpos. 

10.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos do 

Edital e da legislação vigente; 

10.2.14 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, tendo as funções profissionais legalmente registradas nas suas carteiras de 

trabalho; 

10.2.15 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei nº 

8.666/93. 

10.2.16 - Utilizar, na execução dos serviços contratados, pessoal que atenda aos 

requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe foi confiada: 

I - qualificação para exercício das atividades que lhe forem confiadas; 

II - bons princípios de urbanidade; 

III - pertencer ao quadro de empregados da contratante. 

10.2.17- Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo 

dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

10.2.18 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação a CMVP de 

documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de 

conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no 
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quinto dia útil, após o recebimento definitivo do objeto licitado. Nesta oportunidade 

observar-se-á as disposições na Lei 9.383/1997. 

10.2.19 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus 

empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros. 

10.2.20 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e 

qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, 

isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

10.2.21 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta licitação. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalização 

11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente 

designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá 

atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 

estabelecidas nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação Aplicável 

12.1. - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, 

a Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Aditamentos 

13.1. - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Publicação 

14.1. - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, 

dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 

correndo a despesa por conta da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do Foro 
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15.1. - Fica eleito o foro da cidade de Nova Venécia/ES, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.2. - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente Contrato em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente 

signatárias.  

 

Vila Pavão - ES, 02 de junho de 2017.          

 

JOÃO TRANCOSO 

Presidente da CMVP/ES 

CONTRATANTE 

 

 

F & L AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 
______________________________________________ 
Nome: 
CPF n.º: 
 
______________________________________________ 
Nome: 
CPF n.º 
 
 

 
ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA CMVP/ES 

 


