- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA
CONTRATO Nº 007/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Termo de contrato de fornecimento de
peças

automotivas

novas

e genuínas,

da
marca
Volkswagen,
bem
como
serviços de mão de obra, que entre si

A

CÂMARA

04.246.743/0001-05,
Centro,

neste

DE

MIGUEL

a CÂMARA

MIGUEL

PEREIRA

GARAGEM

1202 AUTO

PEREIRA,

inscrito

com sede situada na Rua Prefeito Manoel

Pereira

Miguel

representado

MUNICIPAL

celebram

RJ,

ato pelo

CEP

26900-000

Ordenador

Municipal de Miguel Pereira, EDUARDO

na

qualidade

e ora

Exmo.

de Despesa,

MUNICIPAL

e

no

empresa

CENTER

LTDA.

CNPJ

designado

o

nº

nº 375,

CONTRATANTE,

Presidente

Senhor

sob

Barbosa,

Guilherme

DE

a

da Câmara

PAULO CORREA, cédula de identidade nº 81.008.789-0

expedida pelo IFP-RJ, CPF nº 095.125.197-04. ora denominada AUTORIDADE COMPETENTE, e à
empresa GARAGEM
1202, Complemento

no

CNPJ

sob

o

1202 AUTO CENTER — EIRELI situada na RUA MACHADO BITENCOURT 101, Anexo 04- CENTRO MIGUEL PEREIRA — RJ, CEP 26900-000 e inscrita

nº236.727.065/0001-80,

daqui

por

diante

denominada

CONTRATADO,

representada neste ato por LÉÊO VALENTE SILVA, cédula de identidade nº 20583303, expedida
pelo CRARJ, CPF nº 081.554.717-05, tendo em vista o que consta no Processo nº 265/2022 nos
termos da Proposta Comercial, Termo de Referência e Termo de Dispensa, celebram o presente
Contrato por dispensa de Licitação, fundamentado no artigo 24, inciso Il da Lei 8.666/93,
observadas as condições enuncioadas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1

Aquisição

de

peças

automotivas,

acessórios

e/ou

componentes

de

wo

mm

reposição novos e genuínos, da marca Volkswagen, bem como prestação de serviços de
mão de obra para troca das peças e outros serviços automotivos para a relação de veículos
abaixo:
VOYAGE 1.61. MB5
NOVO GOL 1.6 GV
NOVO GOL 1.6 GVI
POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL

Go

JA

FLEX

GOL
GOL
GOL
GOL
GOL
GOL
GOL

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

FLEX GVI
FLEX GVI

8V TOTAL
8V TOTAL
MB5
8V TOTAL
8V TOTAL
8V TOTAL
8V TOTAL

ELEX GVI
FLEX GVI
FLEX
FLEX

2021/2022
2014/2015
2014/2015
2014/2014

FLEX
FLEX
FLEX
FLEX

9BWDB45UANTOS5268
9BWAB45U7FP005865
9BWAB45UXFP018500
9BWDB49N0EP013725

RJC4C9I
KQO-8F78
KQO-8575
KQU-9A04

26900-000
26900-000
26900-000
26900-000

2013/2014
2013/2014
2021/2022
2012/2013
2012/2013
2021/2022
2021/2022

FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX

9BWAB4SUSI:P126375
9BWAB45U3EP 126620
9BWAB45U3NTOSS619
9BWABOSU2DTI98164
9BWABOSU7DT 199181
9BWAB45U7NTO57390
9BWAB45U9NTO56838

KPT-8132
LLZ-0971
RIV4C39
KVW-693]
KVW-6924
RIP6J91
RIX4F32

26900-000
26900-000
26900-000
26900-000
26900-000
26900-000
26900-000

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
2.1 O prazo de vigência do presente Contrato SERÁ DE 04 MESES a contar da data da
assinatura.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA
CLÁUSULA TERCEIRA — DOS DESCONTOS

POR ITEM

3.1 Fica estabelecida, conforme

proposta vencedora os seguintes descontos, sobre
o
valor de mercado: Peças automotivas — 10,5%; Presta
ção de Serviços Automotivos - 16%.
3.2 Os descontos deverão vir detalhados em
relatórios gerenciais para averiguação e
aprovação da aquisição das peças e serviços
necessários.
3.3 Os descontos devem incidir sobre os preços
de mercado das peças e prestação de
serviços, que serão de responsabilidade
de averiguação do fiscal do contrato.

3.4 Discrepantes divergências nos preços serão
comunicadas por relatório pelo fiscal

de contrato para correção junto a CONTRATA
DA.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

designado

4.1 As solicitações
pelo

ordenador

de
de

peças
despesa

DO CONTRATO;

e serviços
deste

serão

Poder

realizadas

e encaminhadas

pelo

fiscal

para

de

contrato

a CONTRATADA

através de comunicado por-e-mail ou requisição.
O prazo de fornecimento das peças e serviços

solicitados será de até 2 (dois) dias úteis do
recebimento pela contratada.

4.2 O prazo vertente poderá ser prorr
ogado, mantidas as demais condições
da
contratação e assegurada a manutenção
do seu equilíbrio, desde que ocorra algum
motiv
o
fundamentado em observância ao art. 65,
Il, d da Lei 8.666/93, devidamente forma
lizado.
4.3 Do recebimento da solicitação, a CONT
RATADA deverá enviar a CONTRATANTE
relatório gerencial detalhado das peças
e serviços com os devidos descontos sobre
os valores

de mercado (conforme cláusula terceira)
para análise e autorização.

4.4 No Relatório Gerencial constará os
serviços prestados e peças adquiridas e
será

base para conferência do fiscal, que confr
ontará
serviços e peças adquiridas.

suas informações

com

os comprovantes

dos

4.5 A atestação de conformidade dos descontos
de aquisição de peça, acessórios e/ou

componentes e do serviço mão de obra,
cabe ao fiscal de contrato.

4.6 O fornecimento de peças e prest

ações de serviços serão submetidos à anális
e e
aprovação do fiscal de contrato por meio
da atestação da respectiva Nota Fiscal, no
prazo
de
5
(cinco) dias a contar da data da entrega
realizada pela contratada;
4.7 Ocorrendo erro/divergência na apres
entação do Relatório Gerencial emitido
pela
CONTRATADA, quanto ao percentual de
desconto, a CONTRATANTE através do fiscal
de
contr
ato
suspenderá até que se promova as devid
as correções. O mesmo procedimento
será adotado no

caso

da

contratada

peças adquiridas.

apresentar

relatório

divergente

da

contratante

dos

serviços

realizados

4.8 A atestação da nota fiscal será mediante
consulta de preços realizada junto à rede
de concessionárias autorizadas das monta
doras de veículos, bem como consulta eletrô
nica de
preços de peças disponível no mercado;

e

N

.
| N
,

:
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4.9 O aceite/aprovação dos produtos pela CMIMP
não exclui a responsabilidade civil

do fornecedor por vício de quantidade e/ou quali
dade ou disparidades com as especificações

estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.10 A aquisição de peças e prestação de serviç
os ocorrerá de segunda

das 7hs às 18hs, fora desse horário será justifi
cado a autoridade competente.

à sexta-feira,

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DO
PAGAMENTO:
5.1 Os pagamentos serão efetuados após o cumpr
imento da prestação com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelos agente
s competentes e aceite por parte do Fiscal
de
Contrato, até 30 dias após o recebimento
de Nota Fiscal Eletrônica, junto aos docum
entos
de
regularidade (Certidão Trabalhista; Certidão
FGTS; Certidão de Débitos Relativos a Crédit
os
Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União e Certidão PGERJ). Esses documentos
, depois de
conferidos e visados, serão encaminhados
para processamento e pagamento.

5.2 Os pagamentos serão feitos em cheque nomin
al ou transferência bancária para a
conta corrente da CONTRATADA. A conta bancária
ou o cheque nominal deverá estar em nome
da razão
social apresentada conforme documentação
da empresa.

5.3
CONTRATADA,

Caso

se faça

necessária

a reapresentação

de

qualquer

fatura

por

culpa

da

o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir
da data da respectiva reapresentação.
5.4 Os pagamentos eventualmente realizados
com atraso, desde que

não decorram de
ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão
a incidência de atualização financeira pelo IGPM

e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferi
or ao
estabelecido neste contrato serão feitos media
nte desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
2.5 A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal
Eletrônica — NF-e em nome da CAMARA
MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA, consoante
o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009,
com a
redaçã

o conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de
julho de 2010, e caso seu estabelecimento

estiver localizado no Estado do Rio de Janeir
o deverá observar a forma
da Resolução SEFAZ n.º 971/2016).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1 A CONTRATADA
6.1.1

Manter,

prescrita nosart. 1e2

E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

obriga-se a:

durante

toda

a vigência da mesma, compatibilidade
com as
obrigações assumidas e todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Termo
de
referência.

6.1.2 Sera CONTRATADA a única responsáve
l por todos os ônus tributários federais,
estaduais e municipais, ou obrigações
concernentes à legislação social, trabal
hista, fiscal,
securitária ou previdenciária, bem como
por todos os gastos e encargos inerentes
à mão de

obra

necessária

tributários:

à perfeita

pagamento

de

execução

impostos,

do

objeto

taxas,

contratual,

contribuições

entendendo-se

de

melhoria,

como

ônus

contribuições

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA

MUNICIPAL

DE MIGUEL

PEREIRA

parafiscais, empréstimos compulsórios,
tarifas e licenças concedidas pelo poder
público.

6.1.3

Encaminhar,

atualizada de preços
noevo
genuínos
s .

juntamente

de peças

com

automotivas,

cada

nota

fiscal

acessórios e/ou

enviada

a

componentes

CMMP,

tabela

de reposição

6.1.4 Disponibilizar o local do serviço devi
damente adequado e seguro, de acordo
com
as normas legais de segurança do traba
lho;
6.1.5 Responsabilizar-se integralmente
pelo fornecimento das peças automotiva
s, nos
termos da legislação vigente;
6.1.6 Providenciar alternativas de
serviços e mão de obra qualificada,
peças e/ou
componentes de reposição novos
e genuínos, da marca Volkswagen
nas
mesm
as
condições
acordadas, no prazo

prorrogação deste
fundamentados.

sobrecarga

na

sua

máximo

prazo

em

de 02 (dois) dias, ressalvadas

decorrência

capacidade

Instalada,

as hipóteses

de casos fortuitos ou de força

ou

falta,

desde

contratante, estabelecendo prazo razoá
vel para atendimento;

que

haja

de solicitação de

maior

devido

devidamente

comunicado

6.1.8 O serviço e/ou peça recusado pela
contratante deverá ser substituído/
refeito no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas a partir do recebimento
pela CONTRATADA

da formalização da recusa pela CONT
RATANTE,
operação, inclusive os de reparaçã
o;

arcando

6.1.9 Não transferir a terceiros, nem
mesmo
a que está obrigada, sem anuência
do Contratante;

a CONTRATADA

com

os custos dessa

parcialmente, quaisquer das prestaçõ
es

6.1.10 A contratada deverá estar
em dia com toda documentação
exigida quanto a
regularidade fiscal, (certidões citad
as na cláusula cinco deste Contrato
) sob pena de glosa dos
valores a receber;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕ
ES E RESPONSABILIDADES

DA CONTRATANTE

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1 Exercer a fiscalizaç

ão dos serviços e da aquisição de
peças e/ou componentes de
reposição novos e genuínos, da
marca Volkswagen por servidores
especialmente designados;

a

PODER LEGISLATIVO MUNICI
PAL

CÂMARA

MUNICIPAL DE MIGUEL PERE
IRA

7.1.3 Notificar, por escrito, à
CONTRATADA, na ocorrência
de eventuais imperfeições
no curso da mão de obra
-serviços e da aquisição
da
peças automotivas e/ou
component
e

falhas

es de reposição novos e genu
ínos, da marca Volkswagen,
no prazo de 05 (cinco) dias;
7.1.4 Prestar à CONTRATADA
as informações e esclarecimen
tos necessários a
realização do objeto contratu
al;
7.1.5

Proporcionar

todas as facilidades para
que a CONTRATADA possa
seus serviços, dentro das normas
desempenhar
contratuais e legais;

7.1.6 Fornecer à CONTRATAD
A todos os dados cadastrais
dos veículos e condutores;

7.1.7 Comunicar

veículos da frota da CMMP

a CONTRATADA

qualquer acréscimo,

no prazo máximo de 10 (dez
) dias.

substituição

ou retirada de

7.1.8 Emitir solicitações a CON
TRATADA, para a realização
de serviços e/ou aquisição
automotivas, sendo indispen
sável a ser anexada no
proc
esso administrativo de
pagamento, sob resp
de

peças

onsabilidade do servidor desi
gnado pelo Chefe do Poder Legi
slativo.

CLÁUSULA S
E
OITAVA
- LAS
DAS PEN
PENALI
VA A
ALIDAD
DADES
ES

8.1

No

caso

de

descumprimento

total

ou

parcial das condições descrita
Contrato, a CMMP, sem prej
s neste
uízo das perdas e danos e
das multas cabíveis, nos ter
civil, aplicará à CONTRATADA,
mos
da lei
conforme o caso, as penalida
des previstas nos art. 86 e
87 da Lei

a) Advertência, nos casos
de pequenos descumprimen
tos deste Contrato, que
8erem prejuízos a CMMP;
não
b) Multa de 1% (um por cent
o) por dia, incidente sobre
o valor mensal devido pela
CMMP.
Cc) Suspensão temporária de
licitar e impedimento de cont
ratar com a CMMP por um
período acima de 2 (dois) anos
, nos casos descritos nos
inciso HI, do art. 87 Lei 8.66
6/93

d) Declaração de inidoneidade
para licitar

ou contratar com a Administraçã
nos casos de prática de atos
o Pública,
ilícitos, incluindo os atos que
visam frustrar os objetivos
Ou contratação, tais
da
licitação
como
conluio, fraude, adultera
ção de documentos
declaração falsa.
ou emissão de

8.2 Da aplicação de penali
dades caberá recurso, con
forme disposto nos art.87
Lei Federal nº 8.66/93;
82º da

CMMP

após

a devida

TS

8.3 As sanções administrati
vas somente serão aplicada
s pela
notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para
a defesa prévia;

A

8.4 A notificação deverá
ocorrer pessoalmente, por
correspondência ou por
(icitacao cnmpOoutlook
e e-mail
.com) com aviso de
recebimento, onde será
indicada a conduta,
| |
Ho

J | Naa

MY

x
)
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL
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considerada irregular, a motivação e a
espécie de sanção administrativa que
se pretende aplicar,
O prazo e o local de entrega das razõe
s de defesa;

CLÁUSULA NONA - PROGRAMA DE TRABALHO
E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
9.1 A despesa decorrente deste Contrato
ocorrerá à conta dos orçamentos dos
exercícios de 2021, através do Programa
de Trabalho e Dotação Orçamentária
existente em
Recursos Próprios:

9.1.1 Programa de Trabalho: 01.122.001.2
.002— Manutenção de Veículos

reais)

9.1.2 Dotações:
a) 3.3.90.30.99 - Material de Consumo —
Outros:

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil

b) 3.3.90.39.99 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica — Outros:

4.000,00 (guatro mil reais)

até o limite de R$

CLÁUSULA DÉCIMA - EXTINÇÃO DE CONT
RATO:
10.1 A extinção do contrato, caso neces
sário, será executada de acordo com
os artigos
77 a 80 da Lei 8.666/93 e ainda se: a)
interromper o fornecimento; b) for multa
da,
e se essas
multas atingirem, isolada ou cumulati
vamente, o montante correspondente
a
2%
(dois por
cento) do valor estimado para o Contr
ato e, excepcionalmente, caso a CONT
RATA
DA
não
estiver
cumprindo a norma estabelecida no orde
namento jurídico ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇ
ÃO;
11.1 Este Contrato será publicado, em
extrato, no jornal responsável

dos Atos Oficiais da Câmara Municipal
de Miguel Pereira.

pela publicação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO:
12.1 As partes elegem o foro privativo
do Município de Miguel Pereira para dirim
ir

eventuais dúvidas oriundas
privilegiado que seja.

do

presente

Contrato,

renunciando

a qualquer

ato

por

mais

12.2 Assim, por estarem de acord
o com as cláusulas acima, assin
am o presente
Contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que produzam seus
devid
os e jurídicos
efeitos legais.

- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICI PAL DE MIGUEL
PEREIRA

)

Eduardo Paul
CPF Nº:

095,125.
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