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CONTRATO   N° 007/2023.
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VEicuLOS SOCIEDADE SIMPLES.

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE CATALfio,  inscrita  no CNPJ sob o no 00.833.942/0001-50,  com
sede administrativa na Av.  Nicolau Abro, no  175, Setor Central, Catalao/GO, CEP:  75701-180,
neste   ato   representade   por  seu   presidente,   o   Senhor  JAIR  HUMBERTO   DA  SILVA,
brasileiro,  casado,  advogado,  inscrito ro CPFWF no  590.763.801-04 e Cedula de Identidade
no  1932904-2892502,  SSP-GO,  residente  e  domiciliado  nesta  Cidade  de  Catal5o,  Estado  de
Goife.

coNTiurADA:
A empresa JMI( LOCADORA DE VEfcuILOS SOCIEDADE SIMPLES Inscrita ne CNPJ sob o no
05.734.887/0001-65, sediada ne Av. Jos6 Marceliro,  no  1210,  Safe A nesta cidade de Catalao,
Estado de Goids, neste ato representade pelo Sr.  MARCELO ARRUDA MARQUES,  portador
de  Carteira  de  Identidade  no  5003381,  expedida  pela  DGPC-GO,  e  CPF  no  020.197.861-09
residente  ne  Rue Abigail  de  Silva  Martins,  no  10,  Apto 7,  bairro  Pio Gomes,  nesta  cidade  de
Catal5o,  Estate de Goids.

Tendo em vista o que consta  ro Processo no 163/2023 e em  observancia ds disposi¢6es
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Ongamenfarias vigente, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, mediente as dausulas e condig6es a seguir enunciadas.

1./,      CL^USuLA PRIMEIIIA OBJETO:

1.1.  0  objeto  do  presente  instrumento  6  Iocacao  de  veieulos  para  Camara  Municipal  de
Catalao, que sera fornecido nas condi¢5es estabelecidas no Termo de  Refefencia.

SEGUNDA- VIGENCIA:

2.1.   0  prazo  de  vigencia  deste Termo  de  Contrato  tern  ini'cio  na  data  de  sua  assinatura  e
encerramento em 31/12/2023.

2.2.   0 fornecimento  dos produtos sera  iniciado ap6s a  assinatura deste contrato e emiss5o
da ordem de fornecimento,  estipulando-se como prazo para fornecimento aquele descrito no
Termo de Referencia.
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3.       CLAUSULATERCEIRA-DO VALOR DO CONTRATO:

3.1.   0  valor total  da  contratagao  6  de  R$  125.190,00  (Cento  e  Vinte  e  Cinco  Mil  Cento  e
Noventa  Reais).

3.2.   No   valor   acima   estao   incluidas   todas   as   despesas   ordin5rias   diretas   e   indiretas
decorrentes   da   execusao   do   objeto,   inclusive  tributos  e/ou   impostos,   encargos   sociais,
trabalhistas,     previdenciarios,    fiscais    e    comerciais    incidentes,    bern    como    taxas    de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contrata¢ao,

3.3.   Os valores a serem pagos a contratada somente serao liberados atrav6s de autorizag5o
escrita  do  Departamento de Compras da  CAMARA MUNICIPAL  DE CATALAO.

4..,~jt^USuLAQLJABtA+

4.1.  As  despesas  decorrentes  desta  contratac5o  estao  programadas  na  seguinte  dotacao
orcamentaria:    02.01,01.031.1001.4.001.3.3.90.39,    prevista    no    ongamento    da    Camara
Municipal de Catalao,  para o exercfcio de 2023.

5' CL^USOLA - DO PAGAMENTO:

5.1.   0   prazo   para   pagamento   a   CONTRATADA   e   demais   condic5es   a   ele   referentes
encontram- se definidos no Termo de Referencia.

SEXTA - CONTROLE E

6.1.   A disciplina inerente ao controle e fiscalizacao da execucao contratual 6 aquela prevista
no Termo de  Referencia.

SETIMA i)a.BIG-A§6FS DA CONTRATANTE E bA-i-ofuintAbAi~

7.1.   As  obrigac6es  da  CONTRATANTE e  da  CONTRATADA sao aquelas  previstas  no Termo
de  Refefencia,   ratificando  que  o  contratado  deve   manter,   durante  toda   a   execucao  do
contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigac5es  por  ele  assumidas,  todas  as  condic6es  de
habilitagao e qualificacao exigidas na  licitacao,

7.2.   A16m das obrigac6es estipuladas no Termo de Refer€ncia, a contratada fica OBRIGADA
a   apresentar,   no   ATO   DA   ASSINATURA   DESTE   CONTRATO,   os   seguintes   documentos
atualizados:

7.2.1.  Prova de inscric5o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ;

7.2.2.  Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade
para  com  a  Fazenda  Federal,  por  meio  de  Certidao  unificada  expedida  Procuradoria  Geral  da
Fazenda  Nacional  (www,pgfri.fazenda.gov.br) e Quitagao de Tributos e Contribuic5es Federais,
expedida pela  Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidao Conjunta Negativa de

\`;.-.::...\
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D6bitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

7.2.3.  Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo de  Garantia  por Tempo de  Servigo,  por
meio  do  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  (CRF),  expedida  pela  Caixa  Econ6mica  Federal
(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado ``Situagao de Regularidade do Empregador'',
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

7.2.4.  Prova  de  Regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  por  meio  de  Certidao  em
relasao a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secrefaria da Fazenda Estadual, do domicilio
ou sede da licitante;

7.2.5.  Prova  de  Regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  por  meio  de  Certid5o em
relagao a tributos Municipais,  expedida  pela  Prefeitura do domicrlio ou sede da  licitante;

7.2.6.  Prova  de  inexistencia  de  d€bitos  inadimplidos  perante  a  Justica  do  Trabalho,
mediante a apresentagao da  Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDT,  expedida  pelo
Tribunal  Superior do Trabalho  (www.tst.jus.br;  www.csjt.jus.br ou  www.trt2.jus.br),  conforme
Lei no 12.440 de 07/07/2011 e Resolugao Administrativa rsT no 1470/2011;

7.2.7.  Certidao  negativa  de  pedido  de  falencia   e  recuperacao  judicial   expedida   pelo
distribuidor da comarca  da  SEDE DA LICITANTE;

7.2.7.1.   Estao  dispensadas  da  apresentagao  da  Certidao  negativa  de  falencia
de que trata o subitem anterior a contratada em processo de recuperagao judicial, desde que
apresente certidao emitida  pela  instancia judicial  que  certifique sua  aptidao econ6mica  para
tal contratacao.

8.      CutusuLAOITAVA-bAS ALTERACOES cONTinTOAls:

8.1.   As   alterac6es   neste   instrumento   contratual   que   forem   necess5rias   para   a   plena
execu¢ao de suas finalidades, dever5o obedecer aos ditames legais contidos no art. 65 da Lei
8.666   de   21   de   junho   de   1993   e   suas   alterac6es   posteriores,   sempre   devidamente
fundamentadas e autorizadas pelas partes integrantes do presente pacto.

9. - DA SU

9.1.   Nao sera admitida a subcontrata¢ao do objeto licitat6rio.

10.    CLAUSULA DECIMAL
•.-..  ```                 .'`.` .....      ``-`

10.1. As  sang6es  relacionadas  a  execuc5o  do  contrato  sao  aquelas  previstas  no Termo  de
Refer€ncia  e  Edital.

11.
All

C~utusuLA DEclMA PRIMEIRA   -    DO    REGIME    DE EXEc~Oefi6 ~ i DAS

11.1.  Eventuais alterac6es contratuais reger-se-5o pela disciplina do art. 65 da  Lei  no 8.666,

`.\..    .`.  \
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de  1993,  devendo ser formalizadas em  procedimento pr6prio.

11.2. A  assinatura   do   presente   Contrato   implica   a   concordancia   da   Contratada   com   o
estipulado nos anexos ao instrumento convocat6rio a que se vincula este ajuste.

11.3.  Por orientasao do Tribunal de Contas da  Uni5o (Ac6rdao no  1977/2013 -Plen5rio):

11.3.1.  Quando  constatados,  ap6s  a  assinatura  do  contrato,   erros  ou  omiss5es  no
ongamento relativos a pequenas variac6es nos quantitativos contratados, em regra, pelo fato de
o objeto ter sido contratado por "preco certo e total",  nao se mostra necess5ria a prolagao de
termo  aditivo,  nos  termos  do  ideal  estabelecido  no  art.  60,  inciso  VIII,  alinea  "a",  da  Lei  no
8.666/1993,  como  ainda  na  clausula  de  expressa  concordancia  do  contratado  com  o  projeto
basico,  prevista  no art.  13,  inciso 11, do Decreto no 7.983/2013;

11.3.2.  Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer
das partes, como tamb6m para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia,
caso,  por erro  ou  omissao  no ongamento,  se encontrarem  subestimativas ou  superestimativas
relevantes nos quantitativos do termo de  referencia,  poderao ser ajustados termos aditivos
para restabelecer a equacao econ6mico-financeira da avenca, situasao em que se tomarao os
seguintes cuidados:
b,1)  observar  se  a  alteracao  contratual  decorrente  nao  supera  ao  estabelecido  no  art.  13,
inciso 11, do Decreto no 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos
§§  1o  e  2o  do  art.  65  da  Lei  no  8.666/1993,  estes  dltimos,  relativos  a  todos  acrfescimos  e
supress6es contratuais.

12. CL&u§uLA pEcfieA_SEGIJNPAT_P`A§

12.1.E vedado a CONTRATADA:

12.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

12.1.2.  Interromper   a    entrega    sob    alegacao    de    inadimplemento    par    parte   da
CONIRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15-.-'-€IA'usULA -DO RECEBIMENTO D'o 6BjEfb:

13.1.  A   disciplina   inerente   ao   recebimento   do   objeto   6   aquela   prevista   no  Termo   de
Refefencia, anexo do Edital.

14.( DEc`IMA RE§CEsfio:

14.1. 0 presente Termo de Contrato podefa ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78
da  Lei  no  8.666,  de  1993,  com  as  consequ6ncias  indicadas  no  art.  80  da  mesma  Lei,  sem
prejui'zo da aplica€ao das sanc6es previstas no Termo de Referencia, anexo do Edital;

14.2.  Os  casos  de   rescisao  contratual   serao  formalmente   motivados,   assegurando-se  a
CONTRATADA o direito a pfevia e ampla defesa;

\\`
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14.3.  A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   da   CONTRATANTE   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista  no art.  77 da  Lei  no 8.666,  de  1993.

14.4.  0 termo de rescisao, sempre que possivel, deverd indicar:

14.4.1.  Balanap  dos  eventos  contratuais ja  cumpridos  ou  parcialmente  cumpridos  em
relagao ao cronograma ffsico-financeiro, atualizado;

14.4.2.  Relagao dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;

14.4.3.  Indenizag6es e multas.

!15. chausLiLA pEt|MA _QulN+A-i pue2[I-cA~efi.a: A

15.1.  Incumbira  a  Contratante  providenciar a  publica¢ao deste instrumento,  por extrato,  no
site oficial da  Camara  Municipal  de Catalao,  no quadro de avisos do ediffcio-sede da Camara
Municipal  de Catalao,  bern como  registra-lo no site do TCM/GO (IN  010.2015,  art.  20).

i6= _  cL^LisL!IA p.Ec.I_pr^_Qu_I__tylA -

16.1.  0 Foro para solucionar os litrgios que decorrerem da execu€ao deste Termo de Contrato
sera o da Comarca de Catal5o,  Estado de Goi5s.

Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  o  presente  Termo  de  Contrato  foi  lavrado  em  duas
(duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  que,  ap6s  lido  e  achado  em  ordem,  vai  assinado  pelos
contraentes.

Catal5o-GO,  03 de fevereiro de 2023.

ICIPAL DE CATAI.AO
UMBERTO I)A SILVA

IDENTE DA CAMARA
CONIRATANIE

`     .``l ....rlr``  `.```.\`.`

TMK LOCADORA

``.`         `.            .

)S SOCIEDADE SIMPLES
CNP] 05.734. 887/0001-65

MARCEL0 ARRUDA MARQUES
CONTRATADA
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