
    

 

                           TERMO DE CONTRATO Nº. 53/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E 
A EMPRESA LOPES & FILHOS LTDA. 

  

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.401.059/0001-57, com sede na Rua Geraldo 

Miranda, n.º 337, Bairro Nossa Senhora da Conceição, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SIMONE 

CARVALHO, inscrito no CPF nº. 764.569.436-04, CI MG 4.493.692 – SSP/MG, denominado CONTRATANTE e a empresa 

LOPES E FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.311.704/0001-40, com sede na Av. Armando Fajardo, nº2029, 

Bairro Loanda – CEP 35931-000 – João Monlevade – MG, representada pelo Sr. AIRTON GERALDO MARTINS LOPES, 

brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, técnico mecânico industrial residente na Rua 1º de Maio, 

nº12, Bairro Centenário, Nova Era –MG, CPF nº 010.638.476-72, CI – MG – 4.432.048, documento de Identidade nº. M – 

1.790.294, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente termo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A presente contratação decorre de Procedimento Administrativo Nº 234/2020, Inexigibilidade nº. 04/2020, publicada no 

Jornal Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em 09/07/2020, fundamentado caput do Art. 25 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente, o fornecimento de passagens para servidores municipais residentes no Município de Rio 

Piracicaba, em atendimento as Secretarias Municipal Administração, Educação e Saúde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

3.1. O valor do presente contrato é estimado em R$ 38.235,00 (trinta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais), para o 

período de vigência. 

 

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente pela Tesouraria do Contratante, à vista, mediante apresentação da fatura, 

rubricada, devidamente conferida e assinada pelo responsável pela Secretaria. 

 

3.3. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

3.4. O reajuste somente se procederá de acordo com norma oficialmente regulamentada. 

a) Para ocorrer reajuste, a Contratada deverá informar oficialmente e com antecedência ao Contratado, o valor do 

reajuste, a motivação e fonte. 

 



    

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

 A vigência do presente termo é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o 

Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1 Constituem obrigações da Contratada: 

5.1.1. O fornecimento das passagens de acordo com a solicitação encaminhada pelo Contratante. 

5.1.2. O faturamento das mesmas, em conformidade com as condições previstas neste. 

 

5.2 Constituem obrigações do Contratante: 

5.2.1. O pagamento do preço ajustado na cláusula terceira; 

5.2.2. A emissão das solicitações pela Secretaria requisitante.  

5.2.3. Efetuar os pagamentos dentro do prazo previsto, conforme disposto na cláusula terceira 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

Para atender a seus interesses, a Administração Pública Municipal reserva-se o direito de alterar os quantitativos, sem que 

isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 

7.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá aplicar à contratada, 

sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis. 

7.1.1. Advertência; 

7.1.2. Multa nos seguintes percentuais: 

a) Multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor contratado, por dia de atraso injustificado na execução dos 

serviços solicitados; 

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de indisponibilidade para execução, superior a 

02 (dois) dias, com a conseqüente rescisão contratual; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso do contratado, injustificadamente, desistir do 

mesmo. 

7.1.3. O recolhimento das multas referidas no subitem 7.1.2, deverá ser feito, através de guia própria, a Prefeitura 

Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

8.1. As dotações orçamentárias, destinadas ao empenho das despesas decorrentes do objeto deste, estão previstas, no 

Demonstrativo de Despesa Autorizada: 



    

 

8.1.1.  Secretaria Municipal de Administração - 04.122.0401.2017 – 3.3.90.49 -  F. 101 – F.R. 1.00.00 (R$ 7.869,40); 

8.1.2. Secretaria Municipal de Educação – 12.361.1202.2070 – 3.3.90.49 – F. 184 – F.R. 1.01.00 (R$ 17.666,00); 

8.1.3. Secretaria Municipal de Saúde – 10.122.1001.2047 – 3.3.90.49 – F. 484 – F.R. 1.02.00 (R$ 12.699,60). 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O presente contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial no 

caso de infração ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições, ou por conveniência da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 

8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do presente 

Contrato. 

 

10.3. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

João Monlevade, 09 de julho de 2020 

 

 

 

    SIMONE CARVALHO                                                                 LOPES E FILHOS LTDA. 
                       Prefeita Municipal                                                                   Airton Geraldo Martins Lopes 
                         Contratante                                                                                      Contratada  

 

 

 

 

 

Testemunhas: _______________________       CPF: _______________________________ 

 

Testemunhas: _______________________       CPF: _______________________________ 


