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CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 005/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008 / 2017 

PROCESSO N° 000.175/2018 

 
 “Que entre si celebram a Câmara Municipal de 

Jaguaré-ES e a empresa V. Valbuzi EPP ”.  

 

 
PREÂMBULO 

 
 

O CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Rua Constante Casagrande n° 299, Centro, Jaguaré-ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 

31.787.922/0001-14, neste ato representado pelo Presidente, Senhor JOÃO VANES DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, portador do CIC/MF nº 838.696.547-91 e RG. nº 20.628 - SSP/ES, 

doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa V. VALBUZI-EPP, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 08.919.786/0001-57, estabelecida à Avenida Nove de Agosto, n° 1613, 

Centro, Jaguaré-ES,  neste ato representada pelo Senhor Valdirley Valbuzi, portador (a) da CI RG 

nº. 1.343.546 SSP/ ES, e CPF nº. 071.678.287-18, residente e domiciliado na cidade de Jaguaré-

ES, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

seguintes clausulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para prestação de serviços de  locação de veículos, de acordo com a 

necessidade do Município de Boa Esperança/ES, conforme discriminado nos Processos nº 

595/2017 (e no Processo n°000.175/2018 da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES) e de 

acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 008/2017 que, 
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juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições 

avençadas no edital da licitação Pregão Presencial nº 008/2017 e, principalmente, observando as 

disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, 

respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
2.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, salvo prévia e expressa 

autorização do CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução deste Contrato. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 53.880,00 (Cinquenta e três mil oitocentos e 

oitenta reais). 

3.2. O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em referência, 

deverá se manter fixo e irretratável.  

3.3. Nos preços já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

3.4. O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA, sendo o(s) 

seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item: 
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Item Quan
t 

Und Descrição do Objeto Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

07 01 Mês 

Veículo novo, fabricação nacional, cor 
branco, sedã, 4 portas, ano/mod. 

2018/2018, motor 2.0, bicombustível 
(gasolina/álcool), 16 válvulas, 153cv 
de potência (álcool), direção eletro 
assistida progressiva, freios à disco 

com ABS e EBD nas 4 rodas, rodas de 
liga leve R16 205/55, comprimento 
4.620mm,altura 1.475mm, distância 

entre eixos 2.700 mm, vão livre 
mínimo do solo 155mm, capacidade do 

tanque 60L, volume do porta-malas 
470L, câmbio automático CVT com 7 
marchas simuladas e opção de troca 
esportivas( paddle shift e modo de 
condução “Sport”), vidros elétricos 

com acionamento por um toque e anti-
esmagamento para motorista, 

retrovisores externos elétricos, 
computador de bordo, relógio digital, 

Kit Multimídia com tela de LCD 
sensível ao toque (AM/FM,CD-

Player,TV, DVD, Bluetooth,USB,Aux-
in), bancos em couro cinza, 

controladores do áudio no volante,  
desembaçador térmico dos vidros 

traseiros,espelho retrovisor interno 
com anti-ofuscamento eletrocrômico, 

ar condicionado digital, para-choques e 
maçanetas externas na cor do veículo, 
painel Optitron, tacômetro, abertura 

interna do porta-malas banco traseiro 
bipartido/rebatível e com descansa 

braços central com porta-copos. Air 
bag(duplo frontal, duplo lateral e 
joelho para motorista), barra de 

proteção (absorção de impacto) nas 
quatro portas, carroceria absorvedora 

de impacto, cinto de segurança traseiro 
central de três pontos, sistema 

universal ISOFIX para fixação de cade 
rinha para criança no banco traseiro, 

imobilizador por código eletrônico na 

4.490,00 53.880,00 
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chave, alarme, comandos integrados na 
chave(trava das portas, abertura do 

porta-malas e alarme), travas de 
segurança nas portas traseiras, trava 
automática das portas ativada pelo 

movimento do veículo, luz auxiliar de 
freios em LED (brake light), lanternas 
trazeiras em LED. Com Seguro Total. 

Toyota/Corolla 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 

4.1.  O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, contados 

da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada por servidor 

credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os 

termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

4.2. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação a CÂMARA MUNICIPAL DE 

JAGUARÉ-ES a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 

habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 

da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

4.3. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o 

tipo e nº da Licitação e do Processo (Pregão Presencial nº 008/17). 

4.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as 

informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

JAGUARÉ-ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

 
4.5.  Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
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pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente 

corrigido. 

4.6.A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato do atesto, os objetos adquiridos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo 

com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotação específica, a 

saber: 

ÓRGÃO: 000 – CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 009 – CÂMARA MUNICPAL DE JAGUARÉ 

FUNÇÃO: 001 – LEGISLATIVA 

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMA: 0002 – APOIO ADMINISTRATIVO – CMJ 

PROJETO/ATIVIDADE: 4.002 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMJ 

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

FONTE DE RECURSOS: 10000000 – RECURSOS ORDINARIOS 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

6.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração, conforme 

facultado pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, 

mediante comunicação escrita, com tempo hábil para tramitação do processo, mantidas as 

prerrogativas da Lei nº 8.666/93. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, LOCAL E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO. 
 
 
7.1. A entrega do(s) veículo(s) deverá ser efetuada em até 03 (três) dias corridos, após o 

recebimento da “Ordem de Serviço”, na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, das 11h30 

min às 18h00 min de segunda a quinta-feira, e de 08:00 hr as 12:00 hr na sexta-feira,  por conta da 

empresa vencedora da licitação. 

 
7.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES é reservado o direito de não receber ou devolver o(s) 

veículo(s) que não esteja(m) de acordo com as exigências deste Termo de Referência, e solicitar a 

reposição do(s) mesmo(s). 

 
7.3. Durante a vigência do Contrato os veículos ficarão à disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE 

JAGUARÉ-ES 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

 

7.4. Durante o período em que os veículos estiverem alocados aos serviços da CÂMARA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES é vedado à LICITANTE CONTRATADA utilizar-se dos 

mesmos em qualquer horário, quer ao seu serviço, quer a serviço de terceiros, ainda que não 

remunerado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a entrega do produto e as obrigações da 

CONTRATADA. 

8.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que estiver em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

8.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

8.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente. 
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8.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no produto recebido, para que sejam corrigidos. 

 
 
8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
8.2.1. Fornecer todo serviço necessário à execução do presente Termo de referência, que deverão 

ser de qualidade comprovada, competindo a contratante a fiscalização e a verificação de tal 

condição; 

8.2.2. Responsabilizar-se pela manutenção mecânica, manutenção elétrica, substituição de pneus, 

contratação de seguro para os veículos locados e licenciamento anual do veículo junto ao 

DETRAN; 

8.2.3. Entregar, no ato da entrega do veículo, o Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV), devidamente licenciado no exercício em curso, que ficará de posse da 

Contratante, enquanto vigorar o contrato; 

8.2.4. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto, como estabelece o artigo 71 da Lei 8.666/93; 

8.2.5. Dotar os seus empregados, quando necessário, de equipamentos apropriados de proteção 

individual, conforme preceituam as normas de Medicina e Segurança do Trabalho; 

8.2.6. Utilizar, na execução do objeto, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária 

ao exercício das atividades que lhe forem confiadas; 

8.2.7. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão; 

8.2.8.  Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência da 

execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

8.2.9. Manter em suas dependências veículos, no mesmo nível contratado, e suficientes para 

substituição imediata, caso necessário, visto que, diante de qualquer problema, o veículo deverá ser 

trocado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

8.2.10.  Arcar com pequenos reparos, tais como: conserto de pneus, troca de lâmpadas, 

substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor e outros de curta 

duração, ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos, sendo que tais 
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reparos serão executados em concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da 

CONTRATADA; 

8.2.11.  Não usar pneus recauchutados ou recondicionados nos veículos locados; 

8.2.12. Arcar com todas as despesas decorrentes da manutenção dos veículos, bem como as 

eventuais com guinchos ou similares; 

8.2.13. Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços com poderes para dirimir 

eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no Contrato/Ata de Registro de Preços e 

apresentar soluções práticas para quaisquer problemas envolvendo os veículos. 

8.2.14. Apresentar a nota fiscal de serviços e certidões negativas atualizadas; 

8.2.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato/Ata de Registro de 

Preços; 

8.2.16.  Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à disposição 

das Secretarias ou Órgãos requisitantes, com a finalidade de verificar as condições de conservação, 

manutenção, segurança e limpeza ou aferição do hodômetro; 

8.2.17.  Apresentar no ato de assinatura do Contrato: indicação dos veículos que estarão à 

disposição para os serviços, apresentando o ano de fabricação, modelo/marca, capacidade e placa 

dos mesmos; Prova dos veículos possuírem contratação de seguro de Responsabilidade Civil 

compreendendo Danos Materiais e Danos Corporais e Cobertura de Acidentes para Passageiros e 

Terceiros e seus comprovantes de quitação, com vigência durante a validade da Ata de Registro de 

Preços (Apólice de Seguro); Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo com 

seu respectivo seguro obrigatório quitado. 

8.2.18. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8.2.19.  Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da 

CONTRATANTE, que visem a regular execução do presente serviço. 

8.2.20. A licitante é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

8.2.21. A licitante vencedora do certame é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não 



 
 
 

Câmara Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

Palácio Legislativo “Eugênio Salvador” 
 

 

Rua Constante Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - CNPJ: 31.787.922/0001-14 -  Telefax (0xx27) 3769-1414 -  

 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado, de acordo com o artigo 70 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

9.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, 

deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

9.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, 

atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da comunicação oficial; 

9.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por até 02 anos. 

 
9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 
9.2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

 9.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
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 9.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 9.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 9.2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 9.2.6. Fizer declaração falsa; 

 9.2.7. Cometer fraude fiscal; 

 9.2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

 
9.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por: 

9.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

9.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

 
9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a CONTRATADA 

ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
9.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, pode 

ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES 

 

10.1. A critério da CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas 

condições deste contrato, acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO 

 
11.1. A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido nos casos 

previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos: 

11.1.1. Pela CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, quando for por este julgado que 

o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências 

da licitação que deu origem ao contrato ou pela não observância das normas legais; 
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11.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está 

definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e 

devidamente aceito pela Administração Municipal, nos termos legais; 

11.1.3. Por relevante interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, 

devidamente justificado. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
 

12.1. O servidor responsável pela fiscalização será informado posteriormente pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES. 

12.2. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição; 

12.3. O Fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

12.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

12.5. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 

prepostos (art.70 da Lei 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 
 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré, Estado do Espirito Santo com renúncia de qualquer 

outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.  

 
13.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato.  



 
 
 

Câmara Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

Palácio Legislativo “Eugênio Salvador” 
 

 

Rua Constante Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - CNPJ: 31.787.922/0001-14 -  Telefax (0xx27) 3769-1414 -  

 

 
 

Jaguaré-ES 16 de Abril de 2018. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO VANES DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CMJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.VALBUZI – EPP 

CNPJ: 08.919.786/0001-57 

 

 

 

 

 


