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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017 

TERMO DE CONTRATO Nº 03/2017 

 
Contrato Administrativo de prestação de serviços, que fazem a 
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE e a Empresa 
ENSCON VIAÇÃO LTDA. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG, inscrita no CNPJ nº 18.310.631/0001-
72, com sede na avenida Dona Nenela, nº 146 – Bairro JK, neste ato representada pelo 
Presidente da Câmara, Vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, inscrito no CPF nº 
456.676.246-72, denominado CONTRATANTE e a empresa ENSCON VIAÇÃO EIRELI., inscrita 
no CNPJ/MF nº 19.638.964/0001-98, localizada na avenida Osvaldo Lara, nº 500, Bairro Sion, 
CEP: 35931-444, nesta cidade, representada pelo Sr. Mauro Severino Lara, portador da cédula de 
Identidade R.G. nº M-434.266, CPF nº 885.371.616-91, doravante denominada CONTRATADA, 
ajustam e celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS 
 

1.1 - A presente contratação decorre de Processo de Inexigibilidade de Licitação, com base no art. 
25, inc. I, da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores; 
 

1.2 – Vincula-se a este instrumento o Ato de Inexigibilidade, a Ratificação da Autoridade Superior, 
o Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura Municipal de João Monlevade e demais 
documentos constantes do processo; 
 

1.3 – A publicação resumida do presente instrumento na Imprensa Oficial, como condição de sua 
eficácia, será providenciada pelo Contratante, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto do presente Contrato, a recarga de cartões ENSCONCARD para uso dos 
diversos setores, a serviço interno da Câmara Municipal e para locomoção dos funcionários até o 
local de trabalho; 

2.2. Estima-se em 10 (dez) o número de servidores lotados na Câmara Municipal, a utilizarem os 
serviços de transporte público coletivo; 
 

2.3. Poderão ocorrer variações nos quantitativos em decorrência de demissões e contratações. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O fornecimento dos cartões Ensconcard será realizado de acordo com a necessidade da 
Contratante, mediante solicitação por escrito emitida pelo Setor de Recursos Humanos da 
Contratante; 

3.2. O valor global estimado é de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 
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  3.3. O pagamento será feito em moeda nacional corrente, pela Assessoria de Contabilidade e 
Finanças da Câmara Municipal, em até 05 (cinco) dias após a apresentação e conferência da 
Nota Fiscal/Fatura. 

 

3.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado o número deste Contrato, a descrição dos 
serviços prestados conforme o objeto deste, com o respectivo valor bruto mensal. 

 

3.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO 
 
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária               
nº: 01006001.0103101012.184  33904900  F. 42  Auxílio Transporte. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

5.1.1 - Cumprir o contrato de concessão firmado com a Prefeitura durante sua vigência, 
principalmente no que tange ao valor da tarifa e condições de reajuste, pois aplicável neste 
contrato. 
 

5.1.2 – Responder por eventuais danos causados à Contratante e a terceiros, decorrentes de dolo 
ou culpa da Contratada e/ou de seus prepostos na execução dos serviços ora contratados. 

 

5.1.3 - 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. 
 

5.1.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
 
5.2 – Constituem obrigações da CONTRATANTE; 

5.2.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Contrato.  
 

5.2.2- Notificar a Contratada, dando-lhe prazo para corrigir quaisquer irregularidades encontradas 
na prestação dos serviços. 
5.2.3- Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 
serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços ora 
contratados; 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1 – Pela inexecução total ou parcial nas condições previstas neste instrumento, a 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis. 
 

6.2 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento 
previsto no item anterior: 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 
do fornecimento não realizado dentro do prazo; 

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do contrato; 

 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do mesmo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÕES 

 
7.1 - Este CONTRATO irá vigorar até 31 de dezembro de 2017, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme explicitado no 
artigo 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

7.2 - As alterações necessárias serão feitas mediante termo aditivo de contrato; 

7.3 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões alterações que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 
 

8.1 – O reajuste das tarifas do transporte público coletivo, conforme objeto deste contrato, 
ocorrerá mediante Ato do Poder Executivo Municipal, garantindo o equilíbrio econômico financeiro. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1. O instrumento contratual poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 
a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 
8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 
 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização sobre a execução dos serviços, objeto do presente contrato, será exercida 
pela Diretoria Administrativa em conjunto com o Setor de Recursos Humanos da Contratante, nos 
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 

10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, inexistindo em qualquer 
circunstância, a corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme 
prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 

10.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se 
considerados em desacordo com os termos do presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
11.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão dirimidos com base na Lei nº 8.666/93, 
com suas alterações posteriores, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda 
que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - 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 Contratante 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. 
 

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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
Para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato, fica eleito o FORO DA COMARCA 
DE JOÃO MONLEVADE - MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se 
contém, assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. 

 
João Monlevade, 10 de janeiro de 2017. 

    
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

Contratante 
 
 
 

ENSCON VIAÇÃO LTDA 
Mauro Severino Lara  

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: _____________________________       

                               ____________________________ 


