
CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que
ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este
instrumento.

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N. 13/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A CÂMARA
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA E, DO OUTRO, A EMPRESA
GUILHERME VIAGENS E TURISMO
LTDA. - ME, NA FORMA ABAIXO:

O
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA, inscrita no CNPJ sob n 32.712.275/0001-44, localizada à Praça
Filemon Bezerra Lemos, n 172, Centro, na Cidade de Nossa Senhora da
Glória, Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato, representada pela Presidente o Sr. Ancelmo Andrade Dantas,
doravante denominado Contratante, e a empresa Guilherme Viagens e
Turismo Ltda. - ME inscrita no CNPJ sob n 14.970.182/0001-38, com
sede na Avenida Erotildes Noer de Aragão n 2274, Bairro Jardim do
Sertão, em Nossa Senhora da Gloria/SE, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato, representada por seu Sócio Administrador o Sr.
Genilton Alves de Freitas, doravante denominada Contratada, firmam
o presente Termo Aditivo, regido pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

OCLÁUSULA I - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato que ora se adita, disposto em sua CLÁUSULA
SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, na forma do art. 57 da Lei n
8.666/93 e alterações posteriores, por um período de mais 12 (doze)
meses, através da qual o mesmo atingirá seu período de 36 (trinta e seis)
meses, ou seja, até 01/03/2022 (primeiro de março de dois mil e vinte e
dois).

2 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO n 13/2019
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TESTEMUNHAS:

I ~ fXXJ. l { C\ i*~

CPF O3 6

II- ^AÀf^rO

- ME
Sócio Administrador

Guilherme Viagens e Turismo Ltda.
CONTRATADA

Ancelrrio Andrade Dantas
Presid^nte da Câmara

CONTRATANTE
o

Nossa Senhora da Glória/SE, 01 de março de 2021.

E assim^ por estarem justos e acordados, assinam o presente,
em 03 (três) vias de igual teor, para um só fim legal.

ESTADO DE SERGIPE
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c>/—^j
io Tavares de Lima

esidente da CPL

Nossa Senhora da Glória, 01 de março de 2021.

O referido é verdade!

O

Certifico que, em cumprimento às determinações legais, em especial o art. 61, parágrafo
único, da Lei n. 8.666/93, bem como o Princípio dá Publicidade dos Atos da Administração Pública,
o extrato do 2o Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n 13/2019, visando à prorrogação do prazo do
referido contrato, foi afixado no Quadro de Avisos desta Câmara, em local visível ao público, a partir
de 01/03/2021 (primeiro de março de dois mil e vintç e um).

CERTIDÃO

ESTADO D SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA



Arade Dantas
Pâmara Municipal

hora da Glória

Em 01/03/20

da Justificativa apresentada e em
de com a legislação vigente,

JUSTIFICATIVA

Nos termos do art. 57, 22 da Lei n2 8.666/93, e alterações posteriores, apresenta-se justificativa

para a prorrogação do Contrato n2. 13/2019, celebrado entre esta Câmara e a empresa Guilherme

Viagens e Turismo Ltda. - ME, mediante as considerações a seguir:

•-. <i  •
Considerando que a Empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. • ME, preenchem os requisitos
necessários pretendidos pela Administração;

Considerando que os serviços é essencial para a Administração;

^-^Considerando que a Empresa cumpri rigorosamente com sua obrigações e, satisfazendo, plenamente,

as necessidades da Administração;

Considerando, também, que o contrato celebrado transcorreu normalmente, não tendo havido, até a

presente data, qualquer problema;

Considerando, que o preço da contratada, após pesquisa de mercado, é o mais vantajoso;

Considerando, ainda, a necessidade de se prorrogar, desta forma, o prazo contratual inicialmente

pactuado, pelos motivos acima expostos;

Considerando, por fim, que a empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME. tem contratada os
serviços de locação de 02 (dois) veículos completo, motor com potência 1,6, fabricação/modelo não
inferior a 2017, capacidade para 5 passageiros, vidro com resfriamento fume, som MP3/CD player,
quilometragem livre motorista por conta da contratada e combustível por conta da contratante,
através Contrato n2 13/2019 decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços ns 02/2019, sendo

Oprevista, contratualmente, a prorrogação de prazo, tem-se por justificada a prorrogação do Contrato

ns. 13/2019.

Nossa Senhora da Glória, Oljje março de 2021

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Diretoria Financeira



Ancfchgb Andrade Dantas
Preside^da Câmara Municipal

Nossa Senhora (^^Glória/SE, 01 de março de 2021

EXTRATO

1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 13/2019

CONTRATO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Contrato  n  13/2019
decorrente da Ata de Registro de Preços n 02/2019 da PM de São Miguel Aleixo
CONTRATADA: Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME
ESPÉCIE DE ADITIVO: Prorrogação de Prazo
VIGÊNCIA ANTERIOR: 24 (doze) meses
PRAZO ACRESCIDO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA ATUALIZADA: 36 (trinta e seis) meses
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei n 8.666/93.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: Necessidade dos serviços
PARECER JURÍDICO: 17/2021.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.".
Destarte, com amparo na Cláusula Contratual suso-aludida, assim como

em cumprimento ao comando legal supramencionado, o valor mensal constante no

65,  8 da Lei n 8.666/93 e alterações
valor contratual para fazer face ao

contrato, as atualizações, compensações
:es das condições de pagamento nele
ções orçamentárias suplementares até o
nterizam alteração do mesmo, podendo ser

Por sua vez, as dicções do art.

posteriores rezam que: a variação do
reajuste de preços previsto no próprio
ou penalizações financeiras decorreni
previstas, bem como o empenho de dota
limite do seu valor corrigido, não cara

R$
115.200,00

R$
9.600,00

R$
4.800,00

AGEN
ANO

VOLKS^
/GOL,
2017

02Locação de veiculo
completo, motor
com potência 1,6,
fabricação/modelo
não inferior a
2017, capacidade
para5
passageiros, vidro
com  resfriamento
fume,  som MP3/CD

player,
quilometragem
livre   motorista
por   conta   da
contratada      e
combustivel    por
contada
contratante.

O

Valor Total
para 12

meses

Valor
Total

Preço
Unitário

ModeloMarcaQuantidade
Total

DenominaçãoItem

autos do Processo em tela.

através de índices oficiais previamente
conferiu-o e o autorizou.
n 13/2019, estabelece que: "o presente

Preços n 02/2019, tem por objeto o
everá observar o padrão de qualidade
ndente ao Edital de Pregão n. 04/2019
e deste  contrato,  juntamente  com a

documentação e propostas de preços apresent^das pelas licitantes classificadas em

primeiro lugar por lote, conforme consta nos

desta Câmara, a qual, após a comprovação,

estabelecidos (INPC), da legalidade do reajuste
A Cláusula primeira do Contrato

contrato, decorrente da Ata de Registro de
serviço do item abaixo indicado, o qual
exigido no Instrumento Convocatório correspo
e  seus  anexos,  que passam a  fazer par

O

e Turismo Ltda. -  ME celebrou com a
Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória Contrato de Prestação de Serviços n
13/2019, com vigência até 01 de março de 202^.

O pleito da Requerente foi submetido à análise da Diretoria Financeira

A Empresa Guilherme Viagens

Contrato n 13/2019

APOSTILA nò 01/2021

ESTADO DE SERGIPE
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ADE DANTAS
Ia Cânfiara Municipal de
Senhora da Glória

ANCE
Presidente

Noss^

Nossa Senhora da Glória, 01 de março de 2021

R$
122.361,12

R$
10.196,76

R$
5.098,38ANO/GOL,

2017

VOLKSWAGEN02Locação de veiculo
completo, motor
com potência 1,6,
fabricação/modelo
não inferior a
2017, capacidade
para5
passageiros, vidro
com   resfriamento
fume,  som MP3/CD
player,
quilometragem
livre   motorista
por   conta   da
contratada      e
combustível    por
contada
contratante.

O

Valor
Total para

12 meses

Valor
Total

Preço
Unitário

^odeloMarca/Quantidade
Total

DenominaçãoItem

)0 (nove mil e seiscentos reais) para R$
reais e setenta e seis centavos).

Contrato n 13/2019, passa de R$ 9.600,
10.196,76 (dez mil cento e noventa e seis
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura. Este instrumento produz efeitos até o total cumprimento das obrigações pelas
partes, mesmo após o término da vigência da Ata de Registro de Preços correspondente,

observado o disposto no art. 57  Io da Lei 8.666/93.

Valor Total do Contrato: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais)

R$
115.200,00

Valor Total
para 12
meses

R$
9.600,00

Valor
Total

R<h

4.800,00

Preço
Unitário

VOLKSWAGEN
/GOL, ANO
2017

Marca/Modelo

02

Quantidade
Total

Locação de veículo
completo, motor com
potência       1,6,

fabricação/ modelo
não inferior a 2017,
capacidade para 5
passageiros,   vidro
com   resfriamento
fume, som MP3/CD
player,
quilometragem livre
motorista por conta
da  contratada  e
combustível     por
conta            da

contratante.

Denominação

2

Item

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA, E A EMPRESA
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA -
ME, NA FORMA A SEGUIR:

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, inscrita no CNPJ sob n
32.712.275/0001-44, localizada à Praça Filemon Bezerra Lemos, n 172, Centro, nesta cidade
de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Presidente, o Senhor Astrogildo Soares da Costa, infra-assinado e a
empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ/MF sob o n 14.970.182/0001-38, situada na Avenida Erotildes Noer de Aragão n 2274,
Bairro Jardim do Sertão, em Nossa Senhora da Gloria/SE, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. Genilton Alves de
Freitas, adiante firmado, consoante os termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei n 8.666 de 21 de
junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei n 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei
n 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL N
04/2019, e as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços n 02/2019, tem por objeto o
serviço do item abaixo indicado, o qual deverá observar o padrào de qualidade exigido no
Instrumento Convocatório correspondente ao Edital de Pregão n. 04/2019 e seus anexos, que
passam a fazer parte deste contrato, juntamente com a documentação e propostas de preços
apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por lote, conforme consta nos

autos do Processo em tela.

CONTRATO n 13/2019

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO
Os serviços deverão ser fornecidos, em conformidade com a solicitação dos órgãos participa,
no prazo de até 24 horas, contados a partir da emissão do empenho e assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO:
I- Disponibilizar os veículos solicitados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), após

recebimento da ordem serviço;
II- Fornecer os veículos em perfeito estado quanto à parte elétrica, estofamento, funilaria,
limpeza, pintura e mecânica, quanto ã conservação dos pneus, freios e faróis, podendo ser os
veículos rejeitados em qualquer ocasião se não forem atendidas todas as exigências;
III- Proceder à manutenção e conservação dos veículos, troca de óleos lubrificantes, seguros,
sinistros ocorridos com o veículo e demais despesas aqui não expressamente mencionadas,
inclusive multas de posturas ou de trânsito, sem quaisquer ônus para a Contratante;
IV- Obedecer e cumprir fielmente todas as disposições legais e regulamentares relativas aos
veículos, de modo a evitar, por parte das autoridades de trânsito qualquer impedimento à sua

regular utilização;V- Substituir  imediatamente  o seu funcionário a pedido da CONTRATANTE, sendo
desnecessária a declaração do motivo solicitado;
VI- Fornecer crachás de identificação aos seus motoristas, conforme o caso, sem ônus para a
CONTRATANTE, sendo obrigatório o uso no período da prestação de serviços, sendo vedado

qualquer similaridade com a empresa contratante;
VII- Os motoristas dos veículos, conforme o caso, deverão apresentar-se devidamente trajados e
com os veículos devidamente abastecidos no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua
dispensa ao final do serviço, somente ocorrerá com autorização da CONTRATANTE;
VIII- A CONTRATADA se obriga a socorrer o veículo que apresentar defeito ou sofrer acidente,
consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo de imediato a critério da

fiscalização da Unidade Requisitante;IX- No caso de ocorrência de apreensão ou remoção de algum veiculo, as despesas decorrentes
da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA, sem prejuízo da sus pronta

substituição;X- Obriga-se a CONTRATADA a substituir, durante a vigência desta Ata, os veículos que
ultrapassarem os anos máximos de utilização contados a partir do amo de sua fabricação;
XI- Nos casos de revisões originais de fábrica, qualquer defeito ou avaria do veiculo, que impeça
o andamento dos serviços a contenho, o mesmo deverá ser imediatamente substituído dos
serviços, durante o tempo necessário aos repairos. Poderá ser aceito nesta eventualidade, um
veiculo similar e em perfeito estado de conservação, por tempo limitado para as providências da

substituição;XII- A CONTRATADA arcará com todos os custos adivinhos de qualquer sinistro ocorrido com
os veículos locados, danos materiais e morais causados a terceiros e as passageiros e também

em razão de colisão, incêndio, roubos e demais riscos;
XIII- A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos

atos por eles praticados;
XIV- A CONTRATADA deverá manter contato com a CONTRATANTE, a quem caberá o
acompanhamento e as providências administrativas ligadas à execução contratual;
XV- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) bem como todos os demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da execução do presente ajuste, sem

qualquer direito a reembolsar por parte do CONTRATANTE;
XVI- Durante as locações, quando houver a necessidades de despesas de alimentação, estas

correrão por conta da CONTRATADA;XVII- Aceitar os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo inicial

contratado, observando-se o limite estabelecido na Lei n 8.666/93;
XVIII- Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo ã licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55,
inciso XIII, da Lei n 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do
preço registrado. A não apresentação da certidão negativa, devidamente atualizada, ensejará a

suspensão do respectivo pagamento até regularização da ocorrência;
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PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer das hipóteses, a CONTRATADA, quando da solicitaç
parte do CONTRATANTE, deverá:
I- Comprovar a propriedade ou posse, mediante contrato de locação ou contrato de
arrendamento mercantil (leasing) dos veículos objeto do ajuste, em seu nome;
II- Apresentar a quitação do seguro obrigatório e do licenciamento de cada veiculo, e as
respectivas apólices de seguro de acidentes pessoais;
III- Apresentar relação dos motoristas/operadores que executarão os trabalhos, acompanhada
de cópia das respectivas carteiras nacionais de habilitação (CNH), na categoria condizente com a
prestação do serviço, conforme o caso.
IV- Substituir qualquer empregado que apresente comportamento incompatível na prestação
dos serviços, ou quando verificada a falta de zelo e dedicação na execução das tarefas, objeto

deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
0CONTRATANTE e/ou órgãos participantes obriga-se a:
1- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
II- Diligenciar para que a CONTRATADA obtenha todas as facilidades e livre acesso às suas
dependências para a boa execução dos serviços objeto deste contrato;
III- Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

PARÁGRADO ÚNICO - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A CONTRATANTE irá indicar a colaboradora Vanuzia Santos Melo - CPF 394.831.505-15 - Fiscal

do Contrato lotado nesse órgão para fiscalizar a execução do CONTRATO. Ao fiscal da Contrato
caberá:
I- Receber as solicitações para locações dos veículos das áreas do CONTRATANTE, e
encaminhá-las para a Contratada;
II- Receber a documentação de pagamento dos serviços prestados e averiguar as condições de

aceite da documentação e encaminhá-la à área responsável;
III- Receber reclamações sobre falhas da contratante na execução do Contrato;
IV- Comunicar formalmente ao Setor de Compras e Contratos sobre possíveis falhas ou
descumprimento de obrigações por parte da contratada, solicitando inclusive a instauração de
processos administrativos para aplicação de penalidades.

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE e/ou órgãos participantes efetuarão o pagamento à Contratada, através de
crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias depois da
entrega do objeto licitado que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da
nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Prestação de
Serviços, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o

fornecimento foi realizado a contento.
Parágrafo Primeiro - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas
serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação;
Parágrafo Segundo- Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente
com o documento de cobrança, prova de regularidade fiscal(certidão municipal, estadual/icms,
fgts, federal e trabalhista).
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência

de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
Parágrafo Quinto - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima

da Ata de Registro de Preços;
Parágrafo Sexto - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor
mencionado no "caput" desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final

do adimplemento e a do efetivo pagamento;
Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1.Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/93, a adjudicatária ficar
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, pela inexecuçã
total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, às seguintes penalidades:
7.1.1.Advertência: comunicação formal à CONTRATADA, advertindo-a sobre o descumprimento
de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere

prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis.
7.1.2.Multa: observados os seguintes limites máximos:
7.1.2.1.1 % (um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do ajuste, limitado

a 30% (trinta por cento) do valor do ajuste.
7.1.2.2.10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o
conseqüente cancelamento  da nota de empenho ou documento equivalente e rescisão

contratual.
7.1.2.3.Até 20 % (vinte por cento) nos demais.
7.1.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.1.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.2.O valor da multa aplicada, nos termos do item 7.1. e subitens, será descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente,
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo

inicial, até a data do efetivo recolhimento.
7.3.A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de

direitos constantes deste Contrato.
7.4.A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro
dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da

obrigação.7.5.A suspensão temporária impedirá CONTRATADA de licitar e contratar com a Administração

Pública Municipal pelos seguintes prazos:

7.5.1.6 (seis) meses, nos casos de:
7.5.1.1.Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de  12 meses, sem que a
CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração.
7.5.1.2.Alteração da quantidade ou qualidade dos produtos fornecidos.

7.5.2.12 (doze) meses, nos casos de:
7.5.2.1. Retardamento imotivado da execução do fornecimento dos produtos.

7.5.3.24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
7.5.3.1.Entregar como verdadeiros, materiais falsificados, adulterados, deteriorados, violados,

vencidos ou danificados.
7.5.3.2.Paralisar o fornecimento dos materiais sem justa fundamentação e prévia comunicação

à Administração.
7.5.3.3.Praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos do contrato no âmbito da

Administração Pública Municipal.
7.5.3.4.Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento

de qualquer tributo.
7.6.Será declarada inidônea, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração

Pública, por tempo indeterminado, a licitante ou contratada que:
7.6.1.Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 7.5.;
7.6.2.Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em

virtude de ato ilícito praticado.
7.7.À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidônep ou cometer fraude
fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licií^^^pn*mtãr>p^lpa.jq1 Município por prazo
não superior a 5 (cinco) anos, sendo descfèeiüá^éfkSji^ ^^^n^^e^^àd^ro de For^ecedores do

GN ^
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Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometid
7.8.Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a contratada
ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.9.Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no item
7.1.2.1., essa situação consistirá em motivo para que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas no item 7.1. e

seus subitens.
7.10.As sanções previstas no item 7.1. e subitens poderão ser aplicadas simultaneamente,
facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias.
7.11.Pela recusa injustificada da licitante em assinar o contrato e retirar a nota de empenho,
ser-lhe-á aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua Proposta de Preços Final,

garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
São obrigações do Contratado:

"^1 - Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do

CONTRATADO;
II - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos

determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO
Entregues pela CONTRATADA os itens objetos da presente contratação, serão recebidos da

seguinte forma:
a)Provisoriamente,  para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as

especificações constantes instrumento convocatório.
b)Definitivamente, a contar do recebimento provisório, para verificação da sua Conformidade
com as especificações constantes no instrumento convocatório, com conseqüente aceitação pela

área competente.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÁO
—•      A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais

^•se as previstas era Lei ou regulamento, mediante formalização e assegurados o contraditório e a

ampla defesa:
PARÁGRADO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato:
a)inobservância ou inadimplência de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato;
b)subcontratação, cesão ou transferência, total ou parcial dos serviços;
c)Falência, recuperação judicial, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, impetrada ou

decretada.
PARÁGRADO SEGUNDO - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente
instrumento, na ocorrência dos eventos do parágrafo anterior, aos seu critério, poderá sustar o
pagamento das faturas pendentes até que a CONTRATADA cumpra integralmente as condições

deste contrato.
PARÁGRADO TERCEIRO - Constitui ainda motivo para rescisão do presente instrumento, a
infringência de quaisquer das normas/disposições do art. 78 da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1.O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse da
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos da Lei Federal n

8.666/1993, com alterações posteriores;
16.2.Eventuais acréscimos ou supressões de fornecimento poderão ser autorizados pela
Administração com observância das limitações legais impostas pelo  J^J do art. 65, da Lei n
8.666/93, com alterações posteriores.
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Testemunhas:

^Freit
Guilherme Viagens e Turismo Ltda.- ME

CONTRATADA
Sócio Administrador

Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
E

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte

orçamentária:
•UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
•     Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Classificação Econômica: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

•Fonte de Recursos: 10010000

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Oficial será providenciada pela

CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n 8666/93, com alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÀO AO EDITAL E À PROPOSTA
O presente Contrato vincula-se aos termos:
Do Edital do Pregão Presencial n 04/2019 e seus Anexos;
Da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante e

indissolúvel deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novaçào, não se
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Nossa Senhora da Glória, para dirimir questões resultantes
da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera

administrativa.
E por estarem justas e concordantes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

Nossa Senhora da Glória/SE, 01 de março de 2019

o



Nossa Senhora da Glória, 01 de março de 2021.

ASSESSOR JURÍDICO

Instados a nos manifestar acerca da minuta do 2o Termo Aditivo de
Prazo ao Contrato n. 13/2019, a ser celebrado entre esta Câmara Municipal de
Nossa Senhora da Glória e a empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME
cujo objeto é a locação de 02 (dois) veículos completo, motor com potência 1,6,
fabricação/modelo não inferior a 2017, capacidade para 5 passageiros, vidro com
resfriamento fume, som MP3/CD player, quilometragem livre motorista por conta
da contratada e combustível por conta da contratante, emitimos Parecer, da forma

que segue:

No que pertine à prorrogação de prazo, a Lei n 8.666/93, em seu art.
57, no inc. II, com a redação dada pela Lei n 9.648/98, estabelece:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses;

Compulsando-se os autos e da exegese dos dispositivos acima
enumerados, percebemos ser perfeitamente legal a prorrogação pretendida, por
devidamente justificada e autorizada, na forma exigida pelo art. 57, inc. II, da Lei
de Licitações e Contratos Administrativos e dentro do prazo contratual, além de

perfeitamente plausível pelos motivos expostos em sede de Justificativa e
amparados legalmente.

Ex positis. pela análise dos autos que nos foram apresentados e
informações nele contidas, não nos parece haveç ofensa aos ditames e princípios
legais aplicáveis ao procedimento, mormente a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, tendo sido todos eles alcançados e, assim sendo, somos pela

legalidade do pretendido Termo Aditivo.

Ê o Parecer, o qual submetemos ao Vosso discernimento.

PARECER JURÍDICO N. 17/2021

ESTADO DE SERGIPE
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Assessoria Jurídica
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