
ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° 002/2021/CMAN— CPL 

CONTRATO N" 005/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL ANAPURUS -MA, E 
DE OUTRO LADO, A EMPRESA F D DE 
MENEZES. 

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.121.042/0001-60, situada i Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro, neste ato representado pelo seu 
Presidente: Sr. ADEMAR ESTEVES DE SANTANA, RG 000058786096-0 SSP/MA, CPF 813.409.403-10, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, 
F D DE MENEZES, doravante denominada CONTRATADA, sediada i RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 
N°01, CENTRO, CEP: 65.140-000, PRESIDENTE JUSCELINO — MA, CNPJ n°. 19.215.233/0001-30, neste 
ato representada pelo seu Proprietário, Sr. FABIANO DOCKHORN DE MENEZES, brasileiro, RG 
056370262015-0 SSP/MA e CPF 031.889.117-42„ têm entre si, ajustado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo n° 
00.00.002/2021/CMAN, da licitação na modalidade Pregão n° 002/2021/CMAN-CPL e seus anexos, e ainda 
da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte is 
disposições constantes da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante As 
Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de local.* de veículos para manutenção das 
atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, em perfeito estado de conservação e funcionamento, para 
o período de 09 (nove) meses, conforme as especificações descritas no Anexo I  que passará a ser parte 
integrante deste instrumento, quando de sua assinatura. 

CLAUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE 

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, 
prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1° Contrato; 2° Edital; 3° Proposta Adjudicada e toda 
correspondência trocada entre as partes. 

CLAUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação, o recebimento e a aceitação dos serviços serão feitos na forma, nas condições e nos prazos 
definidos no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e seus Anexos. 

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

0 valor mensal do presente Contrato é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para o serviço, que serão pagos 
em parcelas mensais, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE. 

EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-RS VALOR ANUAL (9 MESES) -R$ 
F D DE MENEZES 
CNPJ: 19.215.233./0001-30 R$4.100,00 36.900,00 

Total R$ 36.900,00 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da 
CONTRATADA no Banco do Brasil, conta n° 44358-1 agência 3649-8 mensalmente, pela prestação dos 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da 
CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida mensalmente, constando preço unitário e total. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas sera devolvida a CONTRATADA, 
para que esta efetue a correção no prazo de 24 horas, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da 
reapresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

PARÁGRAFO QUARTO 

0 eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha 
concorrido a CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

0 valor dos serviços propostos pela CONTRATADA não sera alterado durante a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência deste Contrato sera até 31.12.2021 com inicio a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário: 
01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CÂMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

A não prestação dos serviços conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a previa defesa, aplicar 
CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem 
sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coin a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A multa prevista não tem miter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) São obrigações da Contratada, além das outras já estabelecidas no item 4 do Termo de 
Referencia: 

b) Arcar corn toda e qualquer despesa relativa a realização dos serviços objeto da contratação, 
dentre elas, translado, hospedagem, alimentação de motoristas, funcionários ou prepostos da 
empresa contratada ou quaisquer outras despesas concernentes a fiel execução do objeto do 
contrato, assim como taxas, contribuições e encargos sociais. 

c) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer 
o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços objeto deste 
contrato. 

d) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de 
serviços, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos 
indiretos ou lucros cessantes. 

e) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a realização de serviços. 

f) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento à realização dos serviços objeto deste contrato. 

i) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas, 

j) Prestar os serviços com zelo, atuando com lealdade, honestidade, idoneidade e eficiência, 
assim como, apresentar a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 
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k) Proceder A prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e anexos, inclusive 
com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil 
e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

1) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, eventuais acréscimos ou supressões no objeto do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

m) Disponibilizar somente motoristas, habilitados e com experiência; 

n) Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 
e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 
interrompida. 

o) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio 
de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado; 

p) Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as 
conveniências desta; 

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) 

b) 

Pagar A CONTRATADA, pelo serviço, o preço estabelecido no Contrato. 

Designar, por meio de portaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do 
objeto ora pactuado. 

c) Aquelas contidas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN, aqui não transcritas. 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas As 
obrigações contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

0 contrato poderá ser rescindido: 

a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 
30 (trinta) dias, por escrito; 

b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93; 

c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 

d) judicialmente, nos termos da legislação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 






