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TERMO DE CONTRATO Nº 01/2016 

 

Contrato Administrativo para fornecimento de produtos, 

que faz a Câmara Municipal de João Monlevade e a 

empresa Charlene Auto Serviços Ltda ME, na forma 

abaixo: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 

146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.000, neste ato representado por seu 

Presidente, Vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, portador do CPF                              

nº 456.676.246-72, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CHARLENE 

AUTO SERVIÇOS LTDA - ME, situada na Av. Gentil Bicalho, nº 351, Bairro Carneirinhos, 

João Monlevade/MG, Cep: 35.930-478, inscrita no CNPJ sob o nº 10590023/0001-57, neste 

ato representada pela Sra. Marlene Barcelos, inscrita no CPF sob o nº 003.639.116-69, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato para 

fornecimento estimado de filtros de óleo e ar, óleo lubrificante e extintor, conforme 

especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 10/2015, 

realizado na modalidade Pregão Presencial nº 09/2015, mediante as seguintes cláusulas e 

condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente licitação decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial           
nº 09/2015 de 18/11/2015, julgada em 03/12/2015 e homologada em 04/01/2016, regida 
pelas Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para fornecimento 
estimado de filtros de óleo e ar, óleo lubrificante e extintor, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência do edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1. Pelo objeto contratado a Contratante pagará à Contratada os valores discriminados 

abaixo:  
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LOTE 2 

ITEM               DESCRIÇÃO QTD. 
estimada 

V.UN. V.TL 

01 Óleo Lubrificante 08 (oito) trocas 25,20 p/litro 756,00 

02 Filtros de Óleo 04 (quatro) trocas 19,00 76,00 

03 Filtros de Ar 04 (quatro) trocas 39,00 156,00 

04 Extintor de incêndio 01 (uma) troca 100,00 100,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.088,00 (Um mil e oitenta e oito reais). 

 
3.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara 
Municipal, por processo legal, em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura e 
conferência dos valores apresentados.  

3.3. A nota fiscal/fatura, sem qualquer emenda ou rasura, deverá ser emitida pela 
Contratada, em nome da Câmara Municipal de João Monlevade. 

3.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

3.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS REAJUSTES 

4.1. Por força das Leis Federais nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/01, a 
periodicidade de reajustamento dos preços será anual, pelo IGPM, ficando assegurada à 
contratada e/ou contratante, na forma do art. 65, inciso II da Lei 8.666/93, a manutenção do 
equilíbrio econômico- financeiro do contrato. 

4.2. A Contratada deverá encaminhar à Câmara Municipal cópia do dispositivo legal que 
autorizou a alteração do preço, bem como a nova composição/estrutura do mesmo. 
Ocorrendo redução de preço, a composição/estrutura do mesmo será apurada e formalizada 
pelo Gestor do ajuste. 
 
4.3. A liberação do pagamento do novo preço está condicionada ao cumprimento do 
disposto nos itens 4.2. acima, bem como comprovação de que o mesmo está compatível 
com o preço praticado no mercado. 
 
4.4. Havendo legislação específica ou alteração da que rege a matéria, esta cláusula será 
revista e adequada aos dispositivos. 
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CLÁUSULA QUINTA –DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS 
PRODUTOS  

 
5.1. A Contratada deverá executar o objeto deste contrato de forma parcelada e de acordo 
com a necessidade, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da 
Contratante. 
 
5.2. O recebimento dos produtos será efetuado pelo motorista do veículo, após a verificação 
da quantidade e qualidade dos mesmos, obrigando a contratada a reparar, corrigir, 
substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que 
se verifiquem defeitos ou incorreções. 

5.3. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas 
expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou contaminado, 
fora das especificações técnicas e padrões de qualidade, incluindo o produto constante do 
Regulamento Técnico da ANP - Agência Nacional de Petróleo.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura; 

b) Notificar a Contratada, dando-lhe prazo pra corrigir quaisquer irregularidades encontradas 
no fornecimento dos produtos. 

 
6.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos, nos termos da 
legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros 
detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus 
empregados e prepostos, as normas da Contratante; 

b) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do 
fornecimento dos produtos seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus 
empregados; 

c) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos, reservando 
à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 

d) Não transferir, no todo ou em parte, fornecimento dos produtos objeto deste; 

e) A licitante vencedora se obriga a manter atendimento diário, no mínimo de 6hs às 22hs, 
nos dias úteis, sábados, domingos e feriados. 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou supressões, 

até 25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
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g) Assumir os ônus relativamente aos encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e parafiscais, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato; 

h) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº: 
01006001.0103101012.184.339039 F 44 – Material de Consumo. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado havendo necessidade e, mediante justificativa formalizada e aceita 
pela Câmara Municipal, na forma prevista no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
9.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos, por parte da CONTRATADA; 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Recusando-se a vencedora à contratação sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 
valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 
temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.  

10.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Câmara poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

10.2.1. advertência; 
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10.2.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da 
entrega dos materiais, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

10.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando 
for o caso; 

10.2.4. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços prestados; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto, sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
10.3. A 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 impedida de licitar e contratar com Câmara Municipal, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, Art. 7 da Lei 
10.520/02. 

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 

10.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria da Câmara 
Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pela Câmara 
quando for o caso. 

CLÁUSULA ONZE –  DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 10/2015 
que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital 
Convocatório e seus anexos. 

CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 

12.2. Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos os limites estabelecidos 
no art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
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12.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 
penalidades e sanções, inclusive rescisão. 

12.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

12.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO 

 
13.1. O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o Jornal emitido pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 
execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo. 
 

João Monlevade, 04 de janeiro de 2016. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

CONTRATANTE 
 

 

CHARLENE AUTO SERVIÇOS LTDA - ME 
Marlene Barcelos 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 

1) ______________________    

2) ______________________ 


