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Município de Belo Horizonte. CNPJ 18.715.383/0001-40, com sede na Rua Timbiras, 628, Bairro 
Funcionários, Belo Honzonte/MG neste ato representado pelo Procurador Geral do Município, Rúsvel 
Beltrame Rocha, na presença do Secretário Municipal de Finanças, Marcelo Piancastelli de Siqueira, 
doravante denominado Contratante, e a empresa Minas Turismo e Serviços Ltda. - EPP, CNPJ 
97.456.065-0001.88, estabelecida na Rua Lynda Demas Tavares, n0 14. Bairro Goiânia, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 31.960-320, neste ato representada por Rodrigo Oliveira Cortes, brasileiro, casado, 
empresário, CI n0 8.090.294 SSP/MQ CPF n0 029.007.576-90, neste ato denominada Contratada, 
resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços, processo n." 
01.079768.15.47, PREGÃO ELETRÔNICO N 0 002/2015, nos termos da Lei n." 8.666/93 e do Decreto 
Municipal n.o10.710/01, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte mediante locação de 
veículos, em caráter não eventual, com condutor, combustível e manutenção, objetivando o 
deslocamento para apoio das atividades jurídicas desenvolvidas no Escritório de Representação da PGM 
em Brasília/DF, envolvendo transporte de servidores e de processos judiciais aos Tribunais Superiores, 
nos termos da Convenção Coletiva em vigor. 

Considera-se locação em caráter não eventual, a locação de veículos para utilização em sei\*o público 
de natureza permanente ou de longa duração. 

O desenvolvimento dos serviços será efetuado com a dispònibilização do veículo, com condutor, 
combustível, manutenção e seguro de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 09h00 as 19h00, com 
intervalo de 2 (duas) horas de almoço 

O veículo ora contratado será alocado no Escritório de Representação da PGM em Brasília/DF, segundo 
ordem de serviço da Gerência Administrativo-Financeira da Procuradoria Geral do Município. 

No ato da implantação do contrato, o veículo deverá possuir a idade determinada abaixo e deverá ser 
imediatamente substituído ao atingir a idade limite. 

Tipo de Veículo: Sedan, 1.0, preto, completo. 
Idade na Implantação: Zero Km 
Idade Máxima: Até 05 (cinco) anos 

Admite-se como veículo zero quilômetro aquele com ano de fabricação igual ao ano corrente. 
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O objeto deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida. Unicamente como 
criténo de formulação das propostas, os licitantes deverão considerar uma média de 2.000Km (dois mil 
quilômetros) e 220h (duzentos e vinte horas) por veículo/mês. 

Os valores a serem pagos mensalmente à Contratada serão única e exclusivamente os constantes da 
proposta apresentada, não admitindo-se cobranças por eventuais excedentes de quilometragem e horas 
trabalhadas, mesmo que noturnas, bem como adicionais de qualquer espécie, os quais não serão 
permitidos pelo contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57 da Lei n" 8.666/93 

A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do Contrato inicial e observada a legislação em 
vigor reservando-se ao Contratante o direito de exigir reforço da garantia, nos casos de alteração do 
valor contratual. 

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual nas contratações de serviço cpntj 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

O valor estimado para contratação é de R$ 87.999,96 (Oitenta e sete mil, novecentos e noventà^e-ttõve; 
reais e noventa e seis centavos). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o 
interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite paia apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a Convenção Coletiva de Trabalho para os serviços. 

A repactuação de preços produzirá efeitos retroativos à data referida na Convenção Coletiva do 
Trabalho ou do Dissídio Coletivo de Trabalho que lhe serviu de fundamento. 

Caso o licitante tenha feito referência explícita à última Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho no procedimento licitatório, a repactuação de preços poderá ocorrer a partir da 

Rua Timbiras, 628, 12° andar - Funcionários 
Belo Honzonte - MG - Tel- (31) 3277 4867 



Í S J PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
m PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE CONT RATOS 

DE BELO HORIZONTE GECONT-PGM 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BELO HORIZONTE, POR INTERMÉDIO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A 
EMPRESA MINAS TURISMO E SERVIÇOS 
LTDA. - EPP 

Processo Administrativo N" 01.079768.15.47 

' Í 

data-base firmada nos respectivos instiumentos de negociação que serviram de fundamento para o 
orçamento da proposta comercial. 

Fica estabelecida como data-base das lepacluações subsequentes à primeira, realizada nos termos do § 
1° deste artigo, a data cia última repactuação, devendo-se observar o interregno mínimo de 01 (um) ano 
entie uma c outia 

As repactuações dc preços não interferem no duciio das partes dc solicitar, a qualquer momento, o 
reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art 65 da Lei n0 

8 666/93 
As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração apalítiça 
da alteração dos custos, por meio de apiesentação da planilha de custos e formação de preçó^é do-iíúfvoi 
acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação. \ -. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento da Contratada ocorrerá sempre por meio de reembolso, mediante comprovação dos 
serviços executados, bem como comprovação das despesas como insumos c do pagamento dos encargos 
trabalhislas c previdenciários. I 

O fatuiamento mensal do último período de prestação dos serviços só ocorrerá após o último dia efetivo ir 

da prestação e apuração do mesmo 

O pagamento dos serviços contratados será efetuado mensalmente, até o dia 30 (trinla) do mês 
subsequente ao da efetiva prestação do serviço, devendo a Contratada apresentar mensalmente, até o 12° 
(décimo segundo) dia dc cada mês: 

a) cópia da iclação analítica da folha dc pagamento, legível, relativa ao mês da efetiva prestação do 
seiviço, com o respectivo comprovante dc credito bancário (nominal), para comprovação de 
pagamento do salário. 

b) cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social - GFIP - completa, gerada por intermédio do Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, contendo a Relação de 
Empregados - RE, Relação Tomador/Obra - RET, comprovante de declaração à Previdência 
Social e o protocolo de conectividade de envio, relativa ao mês da efetiva prestação do serviço; 

c) cópia das guias GPS e GRF referentes ao período imediatamente anterior ao da prestação do 
serviço, com respectivos compiovanle clc pagamento: 

d) compiovante clc compia c cnlicga de vale transporte c vale refeição, nominal por empregado (para 
dc entrega), picviumcnie fornecido ao mês dc prestação do serviço para utilização nesse mês 

Rua Timbiras, 628, 12" andar - Funcionános 
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c)Ccitidão Negativa de Débitos Tiabalhistas - CNDT, emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego: 

0 cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, quando houver; 
g)comprovação de demais obrigações trabalhistas e previdenciárias previstas na legislação 

pertinente. 

Os documentos deverão ser apresentados cm cópia autenticada ou cm cópia simples, acompanhada dos 
originais, para autenticação pelo fiscal do contraio 

A Contratada deverá apresentar até o 1° (primeiro) dia útil após o recebimento do relatório de 
fechamento do serviço prestado, as Notas Fiscais relativas ao período compreendido entre o 1° 
(primeiro) e o último dia do mês anterior 

Os documentos fiscais deverão ser entiegues impressos na Gerência Administrativa Financeira da PGM, 
por funcionário da Contratada devidamente identificado 

A Contí alada deverá emitir nota fiscal na modalidade eletrônica, em conformidade com o disposto nas 
Portarias SMF n0 08/2009 e 10/2009, expedidas pela Secretana Municipal dc Finanças, c em outras 
normas pertinentes. 

A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal: "'Desconto de ISSQN, confomie art I a , Lei n" 
9.145 de 12/01/2006" 

Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela Gerência Administrativa Financeira da 
PGM. antes de sciem enviados à Gerência Financeira da PGM. 

Os documentos fiscais que não atenderem às deteiminações acima serão devolvidos à Contratada paia 
os ajustes necessários. 

Caso haja irregularidades na emissão da Nota Fiscal, novo prazo será contado a partir 
reapresentação devidamente regulaiT7ada 

As notas fiscais deverão, obrigatonamentc. discriminar a prestação dos serviços realizados e.c? 
da execução (ou competência) 

O aviso piévio indenizado, apenas será leembolsado pela Contratante nos casos de redução conlralual de 
postos dc trabalho. 

A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, poderá ocorrer quando houver 
ausência da prestação de serviço ou quando o contratado deixar de comprovar a quitação de suas 
obrigações trabalhistas e/ou pievidenciánas por meio da apresentação dos documentos pievistos no 
neste Edital 

RUJ Timbiras, 628, 12" andar - Funcionános 
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O desconto referente ao seiviço não prestado será efetuado na nota fiscal do mesmo período da 
prestação do serviço. 

Os documentos de compiovação das despesas irão compor e embasar os respectivos processos de 
pagamenlo. 

A CONTRATADA deverá emitir folha dc pagamento e guia de recolhimento das obngações 
previdenciánas e sociais específicas do pessoal alocado na pi estação do serviço contratado 
Em caso dc constatação dc irregularidades, a CONTRATADA deverá regularizá-las, em ate 24 (vinte e 
quatro) horas. 

O atiaso na apresentação do faturamento que venha implicai- atraso no recolhimento da importância 
retida para o INSS acarretará no icpasse dos acréscimos legais à CONTRATADA. 

As despesas com os eventos dos grupos B2 (1 V e fénas). B3 (mulla rescisóna sobie o FGTS). B4 
(incidência cumulativa) e B5 (auxílio enfermidade, faltas legais, licenças maternidade e paternidade, 
acidente dc trabalho c aviso prévio trabalhado) serão faturadas à parte, quando da sua oconência. Este 
faturamento somente seiá aceito mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais de 
pagamento ou entrega, acompanhados de cópia autenticada ou de cópia simples que será autenticada por 
servidor responsável. Além da comprovação do pagamento dos eventos e verbas rescisórias, quando for 
o caso. a CONTRATADA deverá apresentar relatório descritivo das despesas calculadas com os 
encargos do Grupo '"Bl". e impostos previstos no Monlante E, no mês subseqüente ao falo gerador 

Para vale-refeição e vale-lianspoile, os valores que serão reembolsados pelo CONTRATANTE, após 
comprovação de entrega pelo CONTRATANTE, são os seguintes. 
Vale-Transpoite 

Custo Total Mensal do vale-transporte = Quantidade de empregados X número de vales/dia X 
tarifa vigente X n" de dias tiabalhados - 6% sobre o valor do salário mensal 

Vale-Re eição : 
Custo Total Mensal do vale-refeição = Quanlidade de empregados X 1 (um) vale/dia X valor 
do vale conforme CCT X n" dc dias tiabalhados - 20% sobre o valor dos vales-refeição. 

É vedado substituir o vale-refeição. vale-tiansporte ou cartões de transporte por dinheiio ou^crédito 
equivalente em conta, salvo no início da contratação do empregado, desde que autonzado pelo 
CONTRATANTE Caso ocorra, o valor dos mesmos não será reembolsado e serão aplicadas ah 
penalidades previstas no Edital 

RUJ Timbiras, 628, 12" andar - runcionái ios 
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Informamos que os documentos comprobatórios das despesas citadas deverão ser emitidos pela empresa 
operadora do serviço de Vale Refeição ou Transporte, por se tratar de benefício concedido em cartão. 
Para comprovante de entrega, apiesentar Relatório Extrato de Recarga dos Cartões, com a respectiva 
nota fiscal de compra 

Em casos específicos e excepcionais poderão ser aceitos recibos assinados pelos empregados como 
comprovante dc entrega do benefício 

Os valores referentes às despesas com uniformes serão faturados à parte e reembolsados mediante 
apiesentação dos comprovantes de compra (notas fiscais) e recibos de entrega, obedecendo ao limite de 
R$ 280.00 (duzentos e oitenta leais) equivalente a 01 (um) conjunto por empregado, dentro da 
periodicidade exigida 

Os itens e demais informações referentes a esses, constantes na nota fiscal de compia deverão sei estar 
descritos da mesma forma ou de forma nos iccibos de entrega. 
A quantidade dc itens e/ou conjuntos especificada na nota fiscal de compra limitará o reembolso dos 
uniformes, mesmo que comprovado o fornecimento. 

Os pagamentos serão feitos conforme Planilha Estimativa de Composição de Preço - Anexo V deste 
Edital 

Despesas sem previsão de reembolso neste Edital (ou seja, não inclusas na Planilha Estimativa de 
Composição de Preço, Anexo V deste Edital), e quaisquer outros ônus que porventura possam-recair 
sobre a execução do Contrato, devei ão estar inclusas na proposta da empresa participante, no atd*da 
licitação, poi meio da taxa de "BDI - Benefícios c Despesas indiretas" ? 

C U ^ S E X T A . D A S O B W O A Ç Õ E S O A C O N T R A 1 . D A 

Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas obrigações contratuais, além das 
decorrentes da Lei e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da Contratada: 

6 1) Mamei, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação. 

6 2) Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
no local e hoiános fixados pelo Contratante, mlormando, cm tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 
que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 

6.3) Disponibilizar veículo licenciado e emplacado obrigatoriamente do Distrito Federal, 

RUJ Tinibirjs, 628. 12° andar - Funcionái ios 
Uclo Hou/ome - MG - Tel (31) 3277 4867 
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6.4) Assegurar que o veículo permaneça à disposição do Contratante durante a vigência do contrato e 
nos dias e horários estabelecidos, não podendo ser utilizado para outros fins; 

6.5) Disponibilizar veículo abastecido em sua capacidade máxima, em perfeitas condições de segurança, 
higiene e limpeza e conforme as especificações do fabricante; 

6 6) Lavai, aspirar c higicmzar o veículo na freqüência necessária à permanência do mesmo em ótimo 
estado dc conservação pela Contratada Os produtos c equipamentos utilizados para este lim serão 
custeados pela Conn atada; 

6 7) Responsabilizar-se pelo abastecimento de combustível; . 7 
s. 7 

6 8) Responsabilizai-se por todos os encaigos relativos aos veículos, como IPVA. seguro obfigató.t-iò e 
taxa de emplacamento. inclusive as despesas e outros ônus provenientes de infiação às leis do Irânsilo. 
previstas no Código de Tiânsilo Brasileiro. 

6.9) Contiatai segui o dc acidentes para os motoristas c passageiro (APP), com cobertura mínima R$ 
10 000,00 (dez mil reais) por pessoa; 

6 10) Prestar assistência 24 (vinte e quatro) hoias, com plantão para atendimento e socorro do veículo 
locado, por intermédio dc sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo: 

6 11) Responsabilizai-se por iodas as despesas decorrentes da utilização do veículo, inclusive as de 
reparo mecânico, necessárias à sua manutenção ou decorrente de acidente, troca de óleo, lubrificantes, 
inclusive o abastecimento dc combustível. 

6.12) Realizai manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo com 
as especificações do fabricante, incluindo os serviços dc fundaria, lubrificação, bem como substituição 
de pneus c das peças desgastadas mantendo os veículos em pcifeitas condições dc segurança, limpeza e 
higiene. 

6.13) Substitui! o veículo de imediato e de uma forma automática, por veículos "'zero quilômetro", nas 
mesmas condições da entiega inicial, quando completarem as idades previstas no item "'1.4'"; 

6.14) Subsiiiuir o veículo locado no prazo máximo de 3 (três) horas, a partir da comunicação do 
Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de 
segurança. 

6 14 I) A substituição poderá ser cm carútci temporário, por período dc no máximo 30 (trinta) 
dias. improrrogáveis, após o qual deverá ser providenciada a substituição definitiva do veículo; 

RUJ Timbiras, 628. 12" andar - Funcinnái ios 
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6.15) Subslilun o veículo nas condições não previstas no item anterior, quando solicitado por escrito 
pela Contíatante. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a paitir do recebimento dc notificação; 

6.16) Entregar e retirai o veículo substituído sem cobrança de taxa adicional 

6 17) Afixai, no veículo, adesivo imantado com o Brasão oficial da PBH e os dizeres " A serviço da 
PBH"; 

6 17 I) O adesivo deverá sei alixado nas duas portas dianteiras c o modelo do Brasão será 
fornecido pela Assessona de Comunicação da PBH. 

6.18) Observar as normas relativas à scguiança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem como 
cumprir a legislação de trânsito e de tiáfego urbano e rodoviário; 

6 19) Observai a legislação pertinente aos serviços especializados em engenham de segurança e em 
medicina do irabalho, relativos aos trabalhado!cs sob o contrato, rcsponsabilizando-sc integralmente por 
eventuais ocoircncias inerentes à matéiia. 

6.20) Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
ao Contratante o condutoi com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho, com 
experiência mínima de 2 (dois) anos na função, 

6 21) Compiovar foimação técnica e específica do condutor do veículo, mediante apresentação de 
habilitação expedida pelos óigãos competentes, segundo as noimas e leis de tiânsilo, icgulamenladas 
pelo fiscahzadoi de tiânsilo do Distrito Kedcral, 

6.22) Manter em serviço somente profissional capacitado, portando crachá de identificação individual, 
do qual deverá constar nome da Contratada, n0 dc registro, função e fotografia do empregado portador; 

6 23) Assegurar que o luncionáno faça uso dc uniforme, o qual devei á ser submetido previament.e à 
aprovação do Contratante, sem ônus para seu empregado, o qual devei á ser composto de- ^ 

A Camisa modelo pólo ou social manga curta, em algodão " " ' / 
B. Calça modelo social, na cor pieta ••>. 
C Sapatos modelo social masculino, na cor prela 
D. No uniforme deverá constar a Logomarca e nome da Contratada e ainda os dizeres "A 

serviço da PBH". 

6.24) Responsabilizai-sc pela disciplina dc seu empregado durante a jornada dc trabalho c comprometer-
se que o mesmo manlciá o de\iclo respeito e coitesia, no relacionamento com o pessoal do Conliatante, 
observando o controle do regimento do trabalho c descanso do conduloi, acompanl̂ arjdo e comprovando 
sua saúde física e mental, sendo vedado. 
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A Qualquer tipo dc jogo. venda dc piodutos. circulação de listas, rifas e pedidos de quaisquer 
natureza, 

B Utilizar ou colocar cm funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do Contratante, abrir 
armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem prévia autorização do Gerente da 
unidade competente. 

C Consumir e/ou guaidar drogas ou bebidas alcoólicas no veículo e nas dependências do 
Contí atante 

6 25) Não pcimitir que qualquci condutor sc apiescnte ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
eleito dc substância tóxica ( Lei Kedeial n0 11 705/2008) 

6.26) Fazer scguio de seu empregado contra riscos de acidentes de tiabalho. responsabihzando-se. 
também, pelos encai gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comei ciais, resultantes da execução do 
contrato; 

6 27) Piovidcnciar trcinamenlo e reciclagem necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro 
dos níveis dc qualidade desejados. 

6.28) Efcluar a substituição do condutor, em até 2 (duas) horas, em eventual ausência: 

6.29) Comunicar ao contratante, quando da iransfeicncia e/ou retirada e substituição de conduto' 

6.30) Fornecer obiigatoriamenie ao empregado alocado neste Contrato todos os benefícios previstos no 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de irabalho em vigor; 

6.31) Substituir, sempre que exigido pelo Contratante, em até 03 (três) horas, sem interrupção do 
serviço, o condutoi cujo desempenho, saúde, conduta moral ou profissional seja considerada prejudicial, 
inconveniente ou insatisfatória ao interesse do serviço. A solicitação dc substituição será escrita c 

* encaminhada pela Geiente dc 1° nível icsponsávcl, facultada a apresentação dc motivos. 

6.32) Comunicar ao Con ti atante toda vez que oconer afastamento, substituição ou inclusão de condutor 
que esteja prestando serviços ao Conliatante No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexaiá 
o respectivo currículo, ficando a cargo do Contratante aceitá-lo ou não. 

] 6 33) Assumir todas as despesas deconentes de danos materiais causados ao veículo ou bens de 
terceiros, bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, dc sua responsabilidade, 

j 6.34) Rcsponsabilizar-sc poi quaisquer multas de trânsito, ambientais, durante a execução do contrato; 

f 6 35) Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo e sempre estar de posse do 
condutor. 
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6.36) Pcimitn a instalação no veículo de quaisciuci equipamentos que se fizerem necessários ao bom 
desempenho de suas funções ou que o Contratante entenda como necessário, 

6.37) Guardar e zelar pelos equipamentos a que se refere o item anterior e garantir sua devolução nas 
mesmas condições recebidas 

6.38) Fornecer ate o 5o (quinto) dia útil do início da prestação de serviços, e sempre que solicitado pela 
Gerência competente, cadastro contendo 

6 38.1) Veículo placa, marca, modelo, ano de fabricação, tipo e motorista vinculado ao mesmo 
com ( nome completo, endereço, telefones de contato, RG, CPF, número, categoria e validade da 
CNH) 

6.39) Comprovar, quando da contralação, a propriedade do veículo ofertado, através de cópia 
autenticada do certificado de propriedade e nota fiscal de aquisição, inclusive no caso de substituição; 

6 39 I) No caso de participação de Coopciativa. alem do disposto no item 7 44, a Contratada 
deverá apresentar também a ficha dc filiação correspondente ao veículo ofertado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS 

7.1) Executar manutenção preventiva e corretiva do veículo, incluindo os semços de funilaria, pintura, 
troca de pneus, lubrificação, bem como suhsliliução de peças desgastadas. 

7.2) Mamei a regulagem do veículo automotor, preservando a sua característica original para que sejam 
minimizados os níveis dc emissão de poluentes, visando contribuir com o atendimento dos programas de 
qualidade do ar, observados os limites máximos dc emissão de gases, conforme legislação vigente; 

7.3) A constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição imediata desse veículo, 
sob pena dc sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades constantes da legislação que 
rege a maténa. normas brasileiras aplicáveis manuais de proprietários e sciviços de veículo. 

7 4) Mania soluções tecnológicas originais do veículo 

7.5) Manlci o veículo automotor dc modo a coibir a deterioração e a adulteração cio sisLema-cJô  
escapamento que possam resultar cm níveis de emissão sonora superiores aos dos padiões aceitáveis nos 
termos da legislação icgcntc, noimas biasilciras aplicáveis e recomendação dos manuais dc proprietários 
e serviços cio veículo; 

7.6) O veículo deverá, obrigatoriamente, estar equipado com catalisador ou outro equip&mento  
tecnologicamente melhor para controle de emissão de gases poluentes na atmosfera: 
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7.7) Obseivar a legislação vigente sobie controle de poluição do meio ambiente, em especial as 
regulamentações do IBAMA, CONAMA e demais órgãos fiscalizadores das normas relativas ao meio 
ambiente. 

7 8) Manter piograma miei no de auto-fi scal i /ação cia correta manutenção do veículo, quanto à emissão 
de fumaça preta, especialmente paia o veículo eventualmente movido a óleo Diesel, sob pena de 
rescisão contí atual; 

7 9) Utilizai veículo movido a combustível que cause menor impacto ambiental, visando a redução 
efetiva de emissões poluidoras à atmosfera. 

7 10) Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente quanto à 
aquisição e descarte clc pneus, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza do 
veículo; 

7.11) Encaminhar os pncumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes paia destinação final, ambientalmcntc adequada, tendo cm vista que pncumáticos inservíveis 
abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta cm serio risco ao 
meio ambiente e à saúde pública. Essa obngação atende à resolução CONAMA n0 258. de 26 de agosto 
de 1999 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1) Fornecei e colocar à disposição da empresa a ser Contratada, todos os elementos c informações que 
se fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste Contraio 

8 2) Exign o cumpnmento dc iodos os compromissos assumidos pela empresa a ser Contratada, dc 
acordo com os tcimos dc sua proposta de pieços, do contrato e do edital da licitação 

8 3 ) Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n0 

8666/93. através dos Fiscais do Contrato, que exercerão ampla e irrestrita fiscalização do objeto, 
determinando o que for necessário à legulanzação das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 
obrigações da Contratada constantes também deste Edital. 

8.4) Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recuisos necessários, de 
forma a assegurai o perfeito cumprimento do contrato; 

8.5) Cumprir o disposto no Decido Municipal n0 15.185/2013. 

8 6) Cumpru o disposto no Decicto Municipal n" 15 562/2014 
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8.7) Conferir se o niimero de empregados por lunção coincide com o previsto no edital, quando houver 
previsão nesse sentido, 

8.8) Definir, em conjunto com o preposto da contratada, como será realizado o treinamento de 
ambientação dos cmpiegados e dc seus eventuais substitutos, conforme dispuser o contrato; 

8.9) Piestai as informações necessárias e os esclarecimentos atinentes ao objeto c ao contrato, que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

8.10) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços 

8.11) Requerer, ao preposto da contratada, que os seus empregados se apresentem com o uniforme e 
crachá de identificação 

8.12) Não deixai que os empregados da contratada pernoitem nos locais de tiabalho. salvo quando for da 
essência da atividade contratada ou houver previa autorização pela Administração Pública, 

8.13) Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados no âmbito da 
Administração, requerendo a sua reparação. 

8 14) Realizar, no início da execução do contraio, uma reunião com os empregados da contratada, para 
informá-los dos seus direitos 

8.15) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa Contratada de acordo 
com este Edital. \ 

8.16) Exign o cumpnmento ngoioso dos prazos pactuados neste Edital. •? 

8 17) Não utilizar o empregado da conliatada cm outros serviços não abrangidos pcía-picsente 
contratação, confomie cada uma das categonas dc mão-de-obra. dc forma a não caracterizar acúmulo ou 
desvio de função, 

8.18) Notificar a CONTRATADA, por escuto, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 
encontiadas na prestação dos serviços 

8.19) Notificar a Contratada, por escrito, quando os defeitos ou irregularidades encontradas na prestação 
dos serviços não forem corrigidos em tempo satisfatório c os prazos não forem respeitados 

8 20) Notificar a contratada, deteiminando a substituição do empregado ou preposto, sempre que 
constatado comportamento inadequado, inoperância. desleixo, incapacidade ou atos desabonadores por 
parte destes, piocedendo da mesma forma em relação a preposto ou supervisor: 
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8 21) Preparar c instruir, para pagamento, as notas fiscais apresentadas pela Contratada 

8.22) Pagai as notas fiscais apresentadas pela Contratada no prazo determinado neste Edital, que 
estiverem emitidas corretamente, se atendidas as condições de pagamento contidas neste Edital 

8 23) Encaminhar a liberação de pagamenlo das notas fiscais da prestação de serviços aprovadas; 

8 24) Exigir da Contratada a apresentação dos documentos comprobatórios previstos neste Edital. 

8.25) No início da prestação de serviços e ao longo da execução do contrato. 
a) documentação necessária para o registro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores- Sucaf, 

atualizada; 
b) cópia do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO; 
c) compiovação de recolhimento da garantia de que trata o art. 16 do Decreto Municipal 15.562/14, 

no percentual estabelecido no Edital; 
(J)cópia da Carteira clc Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as devidas anotações. 
c)cópia da Ficha dc Registro dos Empregados devidamente preenchida; 
f) cópia do acoido. convenção ou dissídio coletivo dc trabalho da categoria profissional, 
g) compiovação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos termos da 

legislação pertinente. 

8 25 I) Os documentos previstos no subitem anlenor deverão ser apresentados em\cópia 
autenticada ou em cópia simples, acompanhada dos originais, para autenticação, pê o ftóc|l do 
contrato 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

Não obstante a Conliatada seja a única c exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 
Contratante c reservado o direito de. sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla c completa fiscalização sobie os serviços, diretamente ou por 
prepostos designados 

A fiscalização dos serviços pela Contratante não exclui nem reduz a completa icsponsabilidade da 
Contratada pela mobsci vância cie ciualqucr obrigação assumida 

A Contratante poderá solicitar a qualquer tempo e examinar as carteiras profissionais dos empregados 
colocados a seu serviço para comprovar o registro dc função profissional, bem como todo e qualquer 
documento que sc faça necessário paia fins clc verificação do cumprimento, pela contratada, das 
obrigações legalmente impostas 
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A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
Contratada, eletuando avaliação periódica 

A fiscalização poderá aplicai penalidades, exigir providências eventualmente necessárias e/ou embargar 
serviços, devendo a Contratada providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em 
razão disso possa ser atribuído qualquer ônus a Contí atante 

São considciadas faltas giavcs. passíveis tlc aplicação das penalidades previstas nos incisos Tl. III c IV 
do art 87 da Lei Federal n" 8 666/93 c no art 7o da Lei Federal n" 10.520/02, podendo, ainda, dar ensejo 
à rescisão do contrato, nos termos do Decreto n" 15 113/13, as seguintes condutas: 

- Não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS - aos empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto 
do contrato: 

- Não pagamenlo. pela contratada, do saláno. do vale-transporte e do auxílio alimentação aos 
empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do contrato, no dia previamente 
lixado. 

- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais 
ou gestores dc contratos dc serviços terceirizados deverão oficiar à Controladoria-Geral do 
Município, ao Ministério da Picvidência Social c à Receita Federal do Brasil - RFB. 

- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS. os fiscais ou gestores de contratos 
de terceirização deverão oficiar ao Minisiério do Tiabalho e Empiego 

- Em caso de indício de irregularidade no pagamento de salários e encaigos (atrasos contínuos ou 
não pagamento), os fiscais ou gcsioics dc contratos dc terceinzação deverão oficiar à 
Piocuradona Gcial do Município Esta irá reportar ao Ministério Público do Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento tolai ou parcial das obngações assumidas caiactenzará a madimplêlfcia da 
CONTRATATDA. sujeitando-a as seguintes penalidades: 

- Advcilcncia 

- Multa, nos segumics percentuais. 

a) multa moratória de 0,33% (trinta c três centésimos por cento) por dia de atraso na entiega de 
material ou execução dc serviços, até o limite de 9,9%. correspondente a até 30 (tnnta) dias de 
atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, 
a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 
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b) mulid indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valoi total da adjudicação da licitação em 
caso de iccusa do inliatoi em assinai o contiato. ou iccusai-sc a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, 

c) mulla de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese de o infrator 
ictaidar o procedimento de contralação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 
assumidas. 

d) multa dc 3% (três por cento) sobie o valor total da adjudicação da licitação quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas 

e) multa de 0,3% (três décimos poi cento) aplicada sobre o valor do faturamento mensal, por atraso 
na entiega do vale-transporle ou do vale refeição. 

f) multa de 0.5% (cinco décimos por cenlo) aplicada sobre o valor do faturamento mensal, por 
ali aso no pagamento dos salános 

g) mulla diária dc 0,1 % (um décimo poi cento) aplicada sobre o valor do fatmamento mensal, por 
ati aso ou pela incorreção de qualquer espécie na entrega de documentos ou relatórios previstos 
nas cláusulas contratuais 

h) mulla indenizalóna de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der 
causa à rescisão do contraio, 

i) multa indenizatória, a título dc perdas c danos, na hipótese dc o infrator ensejar a rescisão do 
contraio c sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

j) impedimento dc licitar c contratai, com o conseqüente descredenciamento do SUCAF - Sistema 
Único dc Cadastro de Fornecedores do Município dc Belo Honzonte nos termos do art. 7o da Lei 
Federal n0 10.520/02 combinado com os artigos 4o. inciso II, c 20, ambos do Decreto Municipal 
11° 15 113/13 

As mullas poderão ser descontadas do pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação pela 
Gerência Adminislrativo-Financcna da Procuradona Geral do Município de Belo Horizonte. -„ • 

• VA"; Na aplicação da penalidade de advertência e mulla, será facultada a defesa prévia no prazo de S ̂ inòO)] 
dias úteis, contados a partir da notificação 4 ^-"j 

As multas são independentes, podendo sei aplicadas conjunta ou scpaiadamcntc, ajDÓs a análise•dcfidso 
concreto e não exime a CONTRATADA da plena execução do serviço contratado. 
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Na hipótese dc cumulação a que se refeie o subitem acima serão concedidos os prazos paia defesa e 
recurso aplicáveis à pena mais gravosa 

A penalidade de suspensão temporária dc participação em licitação e impedimento de contratar será 
aplicada pelo Procuradoi Geral Adjunto, ou ao detentor de cargo equivalente nos demais Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Municipal 

O atraso injustificado supenor a 30 (trinta) dias corridos será consideiado como inexecução total do 
Contiato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação 

Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, inclusive 
aquela caracterizada poi proposta com pieço mamleslamente majorado ou inexeqüível. 

As penalidades são independentes entre si. podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a 
análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado. 

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte, dotação 
orçamentária-

0501.0020.04.123.003.2.830.339039.18 F 03.00 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL •' 

A Contratada deverá pi estar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato. 

A garantia deverá sei apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do 
contrato, sendo atualizada periodicamente e renovada a cada eventual pronogação do contrato, 
observando-se o disposto no art 56 da Lei n" 8 666/93 

A garantia prestada suportará os ônus decorrentes cio inadimplemento das obrigações contratuais, 
inclusive no que toca aos débitos trabalhistas c previdenciários. respondendo, também, pelas multas 
impostas pela Administração, independentemente dc outras cominações legais. 

A garantia piestada deverá ser retida pela Administração Pública até o efetivo adimp|epiento, pela 
contratada, de todas as obrigações contí atuais 
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A caução cm dinheiro só seiá devoh ida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este efetuar 
o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente do prazo de 
vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3o, inciso I, Circular SUSEP n0 232/03. 

A garantia na forma dc Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das obrigações 
contratuais 

A Contratante podeiá utilizar, lotai ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de multas 
estabelecidas neste contrato 

O valor da gaiantia podeiá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamenlo de qualquer obrigação, 
inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Conliatada a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo e impionogável de 02 (dois) dias úleis. contado da dala em que for notificada. 

a) A garantia somente será liberada ou restituída após a execução dc todas as obrigações contratuais 
c desde que não haja no plano administrativo, pendência dc qualquer reclamação a elas relativas. 

As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas do uso da 
garantia c nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso. 

CLÁUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO 

O piesente contiato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação ou 
interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo. 

O presente contiato podeiá sei icscindido. desde que formalmente motivado nos autos do processo, 
assegurado o contraditório c a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada , 

a) infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contraio. y ' -' ' -

b) entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se. V- • ' 

c) translern ou ceder o preseme contiato a terceiros, no todo ou em parte; v .'• 
d) recusar-sc a receber qualquci ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, insistindo 

cm fazê-lo com impciícia ou desleixo. 
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c) deixar dc executai o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) dias 
seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e imediata ao 
Contratante. 

f) deixar de compiovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e sociais, 

g) ser declarada inidônea c/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 
Ad m i n isti ação Mu nici paI: 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PUBLICO 

Este contraio poderá ser rescindido poi alo unilateral da Contratanle, devidamente justificado, quando o 
interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso 
resultante. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 
25% (vinte e cinco poi cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto nos §1° e §2°, 
do an. 65 da Lei n.0 8 666/93 

A tolerância do Contraiante com qualquer atiaso ou inadimplência por parte da Contratada, não 
importará dc lorma alguma cm alteração ou novação. 

A Contratada não podeiá caucionar ou utilizai o contrato para qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO 
A publicação do extrato do piesente contiato no "Diário Oficial do Município" correrá por conta e ônus 
da Admmistiação Municipal 

CLÁUSULA DÉC1MA-SÉTIMA - DOS ANEXOS 
Vinculam-se a este contrato, sendo parte integrante dele. o seguinte anexo: 

Anexo I - Planilha Estimativa dc Composição de Pieços 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o foi o da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
evcntualmcnie existentes em decoirência do piesente contraio. 

E poi estarem assim ajustadas, as partes assinam este instrumento cm 04 (quatro) vias dc igual teor. na 
presença das testemunhas que também o fazem, para todos os efeitos legais 

J 
At 

Belo Honzonte^i de QjuJXjJyxS' 

Rúsvel 3( Ikkime Rocha 
Procurador-GeVal cU> Município 

de 2015. 

G ral do Municípic 

\ÀÂAAX'4£ÁAAM^) CMBkíCt-iSecac '« .!'• r. ií«. \ vai 
Marbeh5TiaTicasielli de SiqiyÉIra Seowârô «wjw i*»*- *• T-VH*• 

SccrctáçiqMunicipal dcFin^ças SfctiTES/f-Mi 

Jhveira Cortes 
JTRATADA 

TESTEM U 
Nome: 

RG. fn? 
Nome 
RG-
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ANEXOI 

PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA 
Motorista B 220 RS 8,50 
%de Hora Extra determinado pela Convenção Coletiva 60% 

1 - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL 
1 Salário R$ 1.870,00 

TOTAL 1 - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.870,00 

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL 

GRUPO A 

1 INSS 20,00% R$ 374,00 

GRUPO A 

2 SESI ou SESC 1,50% RS 28,05 

GRUPO A 

3 SENAI ou SENAC 1,00% R$ 18,70 

GRUPO A 
4 INCRA 0,20% R$ 3,74 

GRUPO A 5 Salário educação 2,50% R$ 46,75 GRUPO A 

6 FGTS 8,00% RS 149,60 

GRUPO A 

7 Seguro acidente do trabalho 2,00% RS 37,40 

GRUPO A 

8 SEBRAE 0,60% R$ 11,22 

GRUPO A 

Total do GRUPO A 35,80% R$ 669,46 

GRUPO B 

9 Férias 12,04% RS 225,09 

GRUPO B 

10 Auxílio doença 1,39% R$ 25,97 

GRUPO B 

11 Licença maternidade 0,11% RS 2,08 

GRUPO B 
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,78 

GRUPO B 13 Faltas legais 0,83% R$ 15,58 GRUPO B 
14 Acidente de trabalho 0,33% RS 6,23 

GRUPO B 

15 Aviso Prévio 1,94% R$ 36,36 

GRUPO B 

16 132 Salário 9,03% RS 168,82 

GRUPO B 

Total do GRUPO B 25,72% RS 480,92 

GRUPO C 
17 Indenizações para rescisões sem justa causa 4,84% RS 90,56 

GRUPO C 
Total do GRUPO C 4,84% R$ 90,56 

GRUPO D 
18 

Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" {% do grupo "A" x % do Grupo "B") 

9,21% R$ 172,17 
GRUPO D 

Total do GRUPO D 9,21% R$ 172,17 
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR 75,57% R$ 1.413,10 
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VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE 
MENSAL 

Vale Transporte RS 0,00 44 
Vale Alimentação RS 0,00 22 

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR DESCONTADO DO 
TRABALHADOR 

VALOR MENSAL 

1 Vale Transporte RS 112,20 RS 0,00 
2 Vale Alimentação RS 0,00 RS 0,00 
3 Cesta Básica — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 ... 

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR RS 0,00 

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL 
TOTAL 1 - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1 870,00 
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 1 413,10 
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR RS 0,00 
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 3.283,10 
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