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 CONTRATO 
N°004/2018 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES E A EMPRESA: BONFÁ 
AUTO PEÇAS LTDA EPP. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ- ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 31.787.922/0001-14, com sede na Rua 
 
 
 
 
 Constante  Casagrande, nº 299, Centro, Jaguaré - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Sr. Presidente João Vanes dos Santos, e a Empresa BONFÁ AUTO PEÇAS LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 36.318.889/0001-05 estabelecida na 
Av. Nove de Agosto 1748, Centro Jaguaré-ES, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo 
(a) Sr. (a) Inácio Bonfá, Brasileiro, Casado, Empresário, portador do CPF nº. 862.805.387-53 e CI nº. 
614.253 SSP ES, tendo em vista o Pregão Presencial nº. 001/2018, e o Processo nº. 000.043/2018 e 
outros, nos termos das Leis nº.s 10.520/2002 e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro 
Oficial da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e do Pregão Presencial nº 005/2017, partes 
integrantes deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 
 
2.1. O pagamento da importância relativa à aquisição dos produtos correrá por conta de Dotações 
Orçamentárias própria, já consignadas no vigente orçamento, assim discriminado: 
 
000 – CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
009 – CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
000009.0103100024-002 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Administrativas 
da CMJ 
33903000000 – Material de Consumo 
Ficha n° 0000020 
Subelemento Despesa – Material Para Manutenção de Veiculo 
Ficha n° 0000022 
Subelemento Despesa – Manutenção e Conservação de Veiculo 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. O presente Contrato tem por valor unitário a importância de R$ 80.00 (OITENTA REAIS) por hora 
na execução de serviços e de 10% de desconto na aquisição de peças, ficando condicionado o 
pagamento as medições auferidas nos Boletins de Medição, conforme a demanda do órgão gestor, no 
valor total estimado de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para prestação de serviços e de R$ 
10.000,00 (Dez mil reias) para fornecimento de peças, conforme valor total das reservas 
orçamentárias da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES. 
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3.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a entrega, devendo a Contratada, emitir as 
respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta 
licitação deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais. 
 
3.2. Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débito de 
INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), CNDs Federal, 
Estadual e Municipal do município da sede da empresa CONTRATADA, que deverão ser anexadas à(s) 
nota(s) fiscal(ais) atestada(s) pelo Secretário e gestor do contrato juntamente com o relatório de 
fiscalização. 
 
3.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
3.4. Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a entrega dos 
respectivos produtos. 
 
3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato superveniente 
devidamente comprovado e deferido pela CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 

 
4.1. O presente contrato entrara em vigor no ato de sua assinatura e terminará em 31/12/2018, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. O prazo máximo para início da prestação de serviços do objeto desta licitação, será de 02 (dois) 
dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento, atendendo aos interesses e conveniências da 
Administração. 
 
5.2. O prazo de execução dos serviços será o estipulado na tabela de tempo padrão da 
ASSORVES – Associação das Oficinas de Reparação de Veículos e deverá ser indicado em 
orçamento específico para cada caso, devendo a licitante vencedora atender prontamente as 
requisições da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES.  

 
5.3. Quanto a garantia dos serviços, deverá oferecer garantia mínima de 06 (seis) meses ou 10.000 
(dez mil) quilômetros para os serviços e peças utilizadas no motor, caixa de velocidade, transferências e 
diferenciais e, garantia mínima de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros para os demais 
serviços e peças. Em todos os serviços a garantia se estenderá ao que terminar por último.  
a) - após os reparos e na ocasião da devolução da máquina, a Contratada deverá fornecer Certificado de 
Garantia, através de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota Fiscal; 
b) - tratando-se do fornecimento de peças SIMILARES deverá a proponente vencedora apresentar no 
mínimo 03 (três) orçamentos prévios, das peças a serem substituídas com os seus respectivos valores 
praticados no balcão das revendas, com o devido desconto proposto pela Licitante no Certame, que 
serão apreciados e autorizados ou não pelo Órgão Gestor. 
c) - tratando-se do fornecimento de peças ORIGINAIS prevalecerá o valor da Tabela de Preços ao 
consumidor praticado nas Concessionárias Autorizadas pelos fabricantes das peças a serem substituídas, 
com o devido desconto proposto pela Licitante no Certame, que será apreciado e autorizados ou não 
pelo Órgão Gestor. 
d) - ocorrendo defeito durante o período de garantia, a Contratada será comunicada e deverá no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da comunicação, providenciar os 
reparos, sem qualquer ônus para a CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES. 

 
5.4. A empresa vencedora deverá ser responsável pelo transporte dos veiculos a serem reparados, até 
sua Unidade de Serviços sem ônus para o Contratante. 

 
5.5. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços e da própria 
aquisição das peças. 

{Q
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CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
6.1. A Contratada obriga-se a providenciar o fornecimento do objeto do presente contrato, sempre em 
regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos poderes 
para atuar no sentido do cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado por portaria, lotado 
na CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º 
e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
8.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1. A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da Contratada, de 
cópia da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRF 
(FGTS) atualizadas e CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada. 
 
9.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), do Certificado de Regularidade de Situação – CRS 
(FGTS), Federal, Estadual e Municipal estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
9.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será 
notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar.  
 
9.4. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subseqüente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à 
celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.  
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
10.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a 
terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total, isentando-o de todas as 
reclamações que surjam subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de 
qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos.  
 
10.2 A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
 
10.3 A CONTRATADA deverá permitir livre acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do 
Tribunal de Contas aos seus documentos contábeis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
 
11.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido conforme previsão nos arts. 
78 e 79 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES poderá, 
garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções; 
a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% sobre o valor total do 
contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse 
valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado 
judicialmente; 
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor 
sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o 
contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente; 
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 
 
12.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
 
12.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo 
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na 
alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no 
DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada. 
 
12.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 12.1 alínea “e”, caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato. 
 
12.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. Os serviços previstos de mecânica corretiva e preventiva que deverão ser executados na frota de 
veículos realizar-se nas instalações da Licitante Vencedora, após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento, expedida pela CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, a qual se obriga a devolve-los em 
perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, mediante 
emprego de técnicas e ferramental adequados, observando – se as seguintes condições: 
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14.1.1 – Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, 
de acordo com as especificações de fabrica e eventuais complementações do Contratante, conforme 
documentos integrantes do Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Ordens de Serviços e 
Fornecimento pelo Município, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas 
que seja necessária a perfeita execução dos serviços. 
 
14.1.2 – Realizar conforme a orientação do fabricante os serviços de inspeção de qualidade das peças a 
serem fornecidas e nos serviços a serem executados. 
 
14.1.3 – Fornecer, sem qualquer ônus adicional para a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, todos os 
aparelhos, instalações básicas, materiais, utensílios, equipamentos, ferramentas etc, necessários para 
completa realização dos serviços objeto da presente licitação, devendo ser no mínimo semelhante a 
seguinte configuração: 

• Elevadores automotivos; 
• Compressor de alta pressão com filtro; 
• Equipamento para mapeamento de injeção eletrônica (motores a álcool e gasolina), limpeza e 

análise de bicos injetores; 
• Vagas disponíveis para reparos dos veículos leves do Contratante. 
 

14.1.4 – Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente 
por conta e risco da Contratada, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as 
peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições 
ou recusados pela Contratante, decorrente de culpa da Contratada, inclusive por emprego de mão de 
obra, acessórios, ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem qualquer titulo, mesmo nas 
aquisições e serviços recebidos por esta CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, mas cujas irregularidades 
venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia. 
 
14.1.5 – Fornecer todo o material e documentação técnica necessários para a perfeita administração e 
acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, códigos e rotinas de 
operação, planos de manutenção recomendados pela fabrica, tabelas de tempo de serviço e reparos, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal. 
 
14.1.6 – Responsabilizar – se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, 
representantes ou prepostos direto ou indiretamente, a esta CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES, ou à 
livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou 
defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 
 
14.1.7 – Responsabilizar –se integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos neles contidos, obrigando – se à reparação total da perda em casos de furto ou 
roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade à terceiros, 
desde o momento de recebimento do veiculo para orçamento até a entrega do bem ao Contratante. 
 
14.1.8 – Somente utilizar peças, inclusive pneumáticos, materiais e acessórios originais e/ou similares, 
novos e de primeiro uso, não podendo valer – se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados. 
 
14.1.9 – Para os montantes das peças a serem trocadas, à Contratada deverão fornecer em seu 
orçamento, a relação de peças, indicando a marca e os valores para apreciação da CÂMARA MUNICIAPL 
DE JAGUARÉ ES, sendo que o preço cotado deverá obrigatoriamente obedecer ao preço praticado pela 
EMPRESA CONTRATADA no balcão, ou preço sugerido pela fabrica, levando – se em consideração o valor 
praticado na data da apresentação do orçamento proposta, aplicando – se sobre ele o percentual de 
desconto ofertado. 
 
14.1.10 – Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do publico externo, 
de modo que ofereça segurança, visto tratar – se de equipamentos oficiais, deixando – os livres da ação 
da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. 
 
14.1.11 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, comprovado por 
certificados de entidades reconhecidas pelo SENAI, MONTADORAS, etc. 
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14.1.12 – Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto para tratar com o Contratante. 
 
14.1.13 – Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando, 
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o 
estabelecido. 
 
14.1.14 – O Teste veicular de máquinas caracterizados, realizado em logradouro publico feito pela 
Contratada, somente poderá ocorrer com autorização do Órgão Gestor. 
 
14.1.15 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CÃMARA MUNICIPAL DE 
JAGUARÉ, cujas reclamações obriga-se prontamente a atender. 
 
14.1.16 – Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os 
equipamentos e acessórios, causadas por seus empregados, não se eximindo ou transferindo a sua 
responsabilidade ao Contratante, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o 
artigo 70, da lei nº. 8.666/1993. 
 
14.1.17 – Manter durante a vigência do Contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na 
licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal. 
 
14.1.18 – Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem substituídas nos 
veículos, fornecendo relação das mesmas e seus respectivos códigos, que serão verificados por seu 
servidor ou Comissão especialmente designado(s) pela autoridade competente da CÂMARA MUNICIPAL 
DE JAGUARÉ ES. 
 
14.1.19 – As peças retiradas dos veículos deverão ficar disponíveis à conferência pelo fiscal do 
Contratante. 
 
14.1.20 - As empresas vencedoras deverão ser responsáveis pelo transporte dos veículos até sua 
Unidade de Serviços sem ônus para o Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 
001/2018. 
 
15.2 – A CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao cumprimento 
da legislação pertinente, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
16.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ES deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato 
até o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade 
com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro da Comarca 
de Jaguaré - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
17.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença de testemunhas. 
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