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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N.º044/2020 

 

É dispensável o procedimento licitatório, de 

acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei 8.666/93 

e suas Alterações. Processo Administrativo 

nº453/2020 de 10/03/2020. 

             

 O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Abílio 

Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88.427.018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GILMAR FERREIRA DE 

LEMOS, inscrito no CPF/MF nº 551.010.380-91, Carteira de Identidade nº 3041843421, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante de-

nominado CONTRATANTE e do outro lado ELF LOCADORA DE VEICÚLOS – EIRELI EPP, pes-

soa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 07.447.405/0001-11, com 

sede na Avenida Brasil, nº 863, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, doravante  denominado sim-

plesmente CONTRATADA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, 

o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

              CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato consiste na Contratação de Loca-

ção de 02(dois) veículos FIAT Gransiena 1.4 flex, ambos os veículos equipados com Air Bag, freios 

ABS, ar condicionado, direção hidráulica/elétrica, quatro portas e demais itens de série, sem moto-

rista, para ficar a disposição do transporte de passageiros da rede pública municipal de saúde, por 

um período de 90(noventa) dias. 

 

                CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE tem total autonomia para circular com os 

veículos em todo território nacional Brasileiro. 

 

                 CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a con-

tar da data do recebimento da Ordem de Início de Serviços pela CONTRATADA. 

 

                   CLÁUSULA QUARTA: O valor total do presente contrato é de R$11.700,00 (onze mil e 

setecentos reais). O pagamento será efetuado após os serviços prestados. 
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                    CLÁUSULA QUINTA: A despesa decorrente deste Contrato correrá através da se-

guinte dotação orçamentária: 

   

06 Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar 

538 Passagens e despesa com locomoção 

33.90.33.03-540 Locação e Meio de Transporte. 

3407 Passagens e despesa com locomoção 

33.90.33.03-4473 Locação e Meio de Transporte. 

. 

 

                  CLÁUSULA SEXTA: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA, os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo empre-

gatício, ou de qualquer espécie de subempreitada, cujos ônus e obrigações, não poderão ser trans-

feridos para o CONTRATANTE. 

 

                  CLÁUSULA SÉTIMA: O acompanhamento e a fiscalização do presente contrato pelo 

CONTRATANTE estará a cargo da Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar, por meio do funci-

onário Jader Cristiano Pedone, que deverá comunicar a CONTRATADA as ocorrências que a seu 

critério exijam medidas corretivas, e emitir o Termo de Fiscalização. 

 

                CLÁUSULA OITAVA: Constituir-se- as obrigações da CONTRATADA, além das demais 

previstas neste contrato e dele decorrentes: 

I- Prestar os serviços com integral observância das disposições deste Contrato, de 

acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade 

com o disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua quali-

dade e adequação. 

II- Entregar o veículo contratado conforme calendário estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Bem Estar, a contar da data de recebimento pela CON-

TRATADA da Nota de Empenho/Ordem de Entrega no local indicado na ordem 

de Início de Serviço, que deverá estar em plenas condições de trafegabilidade. 

III- Manter a documentação do veículo contratado em dias com todos os encargos 

obrigatórios e de acordo com a legislação vigente no Código de Trânsito Brasilei-

ro; 
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IV- No caso de eventuais defeitos mecânicos e outras razões que impeçam a utiliza-

ção do veículo locado, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata substi-

tuição por outro veículo nas mesmas características e condições exigidas; 

V- Fornecer veículo equipado com cintos de segurança, pneu de socorro e demais 

itens exigidos pela legislação vigente, ficando VEDADO o uso pneus recauchu-

tados ou quaisquer peças ou equipamentos elétricos, mecânicos ou eletromecâ-

nicos recondicionados 

VI- Todas as despesas de manutenção dos veículos, bem como, as decorrentes de 

desgastes naturais do veículo correrão por contas da CONTRATADA, excetos 

aquelas danificadas em virtude de mau uso, imperícia ou utilização do veículo de 

maneira inadequada, as quais serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

VII- O veículo substituído, que não atenda às disposições contratuais será recusado 

pela fiscalização. 

VIII- Reembolsar a CONTRATANTE, mediante desconto em suas faturas ou através 

de qualquer outro meio de cobrança a critério da CONTRATANTE, todas as des-

pesas que esta tiver de efetuar para suprir falhas ocorridas na prestação do obje-

to deste contrato, em conseqüência de ação ou omissão da CONTRATADA. 

IX- A CONTRATADA deverá fornecer laudo de regularidade mecânica do veículo, 

onde deverá constar garantia de funcionalidade do mesmo, durante o período de 

locação. 

X- A CONTRATADA deverá fornecer comprovantes de pagamento de todos os tri-

butos tais como, IPVA, Licenciamento, Seguro obrigatório e total. 

 

IX- Informar à CONTRATADA, previamente ao início dos serviços, e sempre que 

julgar necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que 

deverão ser seguidos para a correta e satisfatória execução dos serviços contra-

tados. 

X- É dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, averiguada em 

processo formal, a aplicação à CONTRATADA das penalidades legais contratu-

ais. 

XI- Os serviços serão executados na oficina própria da Contratada ou em um pres-

tador devidamente cadastrado pela mesma. 

XII- Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da Secretaria 

Municipal de Saúde e Bem Estar, por escrito, quanto ao não cumprimento de 

cláusulas do Contrato. 
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                 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

                Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita 

as penalidades: 

 

1. Advertência escrita: 

a. Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas poderá ser encaminhado pedi-

do formal de rescisão de Contrato à autoridade municipal competente, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas no Edital, no contrato/Nota de Empenho e nas Leis n°. 10.520, de 17 de julho 

dc 2002 e Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

II. Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: 

a) multa de 0,5% por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação/substituição do servi-

ço, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente, desde que o atraso ocorra 

por culpa exclusiva da CONTRATADA; 

b) multa de 10% por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total do Contrato, atualiza-

do monetariamente; por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; por 

atraso na entrega e/ou substituição dos objetos que for(em) rejeitado(s) pela fiscalização, por prazo 

superior a 10 (dez) dias úteis. 

e) multa de 20% por inexecução total ou subempreitada do objeto sem autorização, aplicada sobre 

o valor total do Contrato, atualizado monetariamente, por irregularidades consideradas relevantes 

pela fiscalização do contrato; por atraso na entrega e/ou substituição dos objetos que for(em) rejei-

tado(s) pela fiscalização, por prazo superior a 20 (vinte) dias úteis. 

III. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas anteriores a CONTRATADA ficará sujeita, além 

da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas nos artigos 7° da Lei 10.520, de 

17 dc julho de 2002 e 87, inciso III, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos que se-

guem; 
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IV. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

V.Emitir o termo de fiscalização. 

VI. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal : para acompanhamento/fiscalização da execução contra-

tual: 

VII. Expedir Ordem de Início dos Serviços: 

VIII. Encaminhar a liberação do pagamento das faturas de prestação dos serviços, após devida-

mente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual. 

IX. Informar à CONTRATADA, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar necessário, 

todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta 

e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar instalações 

necessárias à execução dos mesmos. 

X. É dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade averiguada em processo formal, 

a aplicação à CONTRATADA das penalidades legais e contratuais. 

XI. Relacionar o local onde será executado o serviço; 

XII. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da Secretaria Municipal de Saú-

de e Bem Estar, por escrito, quanto o não cumprimento de cláusulas do contrato. 

XIII. É de responsabilidade da CONTRATANTE valor correspondente a franquia de seguro, nos 

casos de sinistro ou avarias, até o valor máximo de R$4.000,00(quatro mil reais), por evento. 

 

 

             CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  

       Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

1. Advertência escrita: 

a. Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas. poderá ser encaminhado pe-

dido formal de rescisão de Contrato à autoridade municipal competente, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas no Edital, no contrato/Nota dc Empenho e nas Leis n°. 10.520, de 17 de julho 

dc 2002 e Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

II. Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: 

a) multa de 0,5% por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação/substituição do servi-

ço, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente, desde que o atraso ocorra 

por culpa exclusiva da CONTRATADA; 

b) multa de 10% por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total do Contrato, atualiza-

do monetariamente; por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; por 
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atraso na entrega e/ou substituição dos objetos que for(em) rejeitado(s) pela fiscalização, por prazo 

superior a 10 (dez) dias úteis. 

e) multa de 20% por inexecução total ou subempreitada do objeto sem autorização, aplicada sobre 

o valor total do Contrato, atualizado monetariamente, por irregularidades consideradas relevantes 

pela fiscalização do contrato; por atraso na entrega e/ou substituição dos objetos que for(em) rejei-

tado(s) pela fiscalização, por prazo superior a 20 (vinte) dias úteis. 

III. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas anteriores a CONTRATADA ficará sujeita, além 

da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas nos artigos 7° da Lei 10.520,17 dc 

julho de 2002 e 87, inciso III, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos que seguem: 

 

a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo pra-

zo de 01 ano, em caso de inexecução parcial do Contrato. 

      

b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo pra-

zo de até 05 anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-

ca enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabili-

tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso de inexecução total do obje-

to. 

 

          CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  

        O presente Contrato pode ser rescindido nas hipóteses descritas no art. 78 da Lei 8.666, de 

1993, observados os procedimentos estabelecidos no art. 79 da mesma Lei. 

§1° A CONTRATANTE reconhece os direitos da CONTRATADA, na condição de Gestor Público, 

em caso de rescisão administrativa, conforme previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§2° O presente Contrato pode ser alterado na forma estabelecida nos incisos 1 e II, do art. 65, da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

       CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:   

       O presente Contrato rege-se pelas cláusulas nele constantes, pelas demais especificações do 

processo no 453/2020, inclusive a proposta da CONTRATADA e pelas disposições constantes das 

Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

Decreto Municipal n°829, de 11 de agosto de 2009 e suas alterações. 
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         CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

         A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos materiais, pessoais e/ou morais 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por seus profissionais, desde que por 

culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanha-

mento pela CONTRATANTE. 

 

 

 

          CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

         A CONTRATANTE é responsável por disponibilizar estrutura física e acesso aos documentos 

à legislação relacionada com o objeto do presente contrato. 

 

 

 

 

       §1° A CONTRATADA não pode fazer uso ou divulgar dados e informações relacionadas com 

este Contrato a terceiros ou a servidores da CONTRATANTE não designados para interagir junto 

às atividades descritas na CLAUSULA PRIMEIRA. 

§2° Os casos omissos a este Contrate serão definidos subsidiariamente nos termos previstos na 

Lei Federal 8.666/93. 

 

 

 

 

          

            CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

             Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato 
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              CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  

                  O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei n.º8.666/93 e suas 

alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  

 

             

               E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

 

 

 

                                                  Tavares, 10 de março de 2020 

                                                       

ELF LOCADORA DE VEICÚLOS – EIRELI EPP                           GILMAR FERREIRA DE LEMOS 

                       CONTRATADA                                                         Prefeito Municipal em exercício 

                                                                                                                     CONTRATANT                                          

                                                                                                      

 

            TOBIAS VELHO                                                                     JADER CRISTIANO PEDONE 

Sec. Mun. de Saúde e Bem Estar.                                                            Matrícula 11.75-4/1               

                                                                                                                    Fiscal de contrato 

 

 

Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA 

Proc. Jurídico Mun. OAB/RS nº 87.415 

 

                                 

Testemunhas:  

    

 

  1. Milca Souza do Nascimento                                                                2. Ezalete Martins Paiva 

       CPF nº 039.129.710-48                                                                        CPF Nº002.710.880-52                                                                                                                                                                                                                   

 


