
o

PREFEITURA MUNICIPAL DE

P I RAN GA
ONIO>5

CONTRATO

094/2018

O MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG; com sede na Rua Benedito Valadares, n^9Estado de
Minas Gerais, com CNPJ n°23.515.687/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito
Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF
sob o N- 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Piranga/MG, que
este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro
a empresa Thiago Vicente de Araújo Silva 05221236605, CNPJ: 29.691.592/0001-17, com
sede na Rua Engenheiro Fritz Von Leiygeb, 440, Centro, Piranga-MG CEP: 36480-000,
neste ato representada por Thiago Vicente de Araújo Silva, CPF: 052.212.366-05e RG;
mg- 10.607.632, SSP/MG, que também subscreve, doravante denominado CONTRATADA,
têm entre si justo e contratado firmam o presente contrato para serviços de transporte,
em conformidade com o processo n^ 033/2018, Pregão n^ 022/2018 , nos termos da Lei
Federal n^ 8.666, de 21.06.93 e Lei Federal n^ 9.648, de 27.05.98, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

7f^^TT^[,A PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

11 Constitui objeto deste certame, a contratação de Empresa para a Prestação de Serviços
de Transporte Rodoviário para Estudantes Universitários para as cidade vizinhas de
Conselheiro Lafaiete e Viçosa, por preço unitário por quilômetro rodado, incluídos
todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios, fornecimento de veículos
convencionais e adaptados, abastecidos e com toda a manutenção corretiva e
preventiva inclusa e com um condutor, conforme especificado abaixo.

Qt^

27000

Especificação Valor Km

Contratação de empresa para transporte de alunos
universitários da cidade de Piranga para a cidade de
Conselheiro Lafaiete-MG com veículo, com capacidade
mínima para 46 lugares, com horário para saída às 17:00
horas e retorno às 22:40 horas. Percorrendo diariamente

até 160 km. 0 veiculo deverá atender todas as normas

dos órgãos responsáveis e legislação vigente.

3,29 88830,00

-^flnsULA SEGUNDA - DO VALOR

2 1-0 presente contrato terá seu valor total estimado de R$ 88830,00 (oitenta e oito mil
oitocentos e trinta reais).

l^rígU^LA TERCEIRA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, nos períodos em estiverem
trabalhando os contratantes, por meio de deposito bancário ou outra forma que o Poder
público Municipal entender adequada, sendo possível a alteração da forma de pagamento
desde que não cause prejuízo econômico aos contratantes.

Rua Benedito Valadares n' Oü Centro

piraiiga • MG- 36480-000
"lei (31; 3'46-1260
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3.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fisc^ _
documento correspondente (definido pela Prefeitura Municipal de Piranga}, devidamente
preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

["^f^ng^A QUARTA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA □

4 1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das
dotações orçamentárias do exercício de 2018.

QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5 1 - A Prefeitura Municipal de Piranga/MG, através de representante fará fiscalização do
presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a
ocorrer.

^^gnr^EXTA - DAPRESTAÇAO DOS SERVIÇOS

5 1 - A prestação de serviços deverá ocorrer em beneficio dos Departamentos de
Educação de Piranga/MG.
g 2 - Os prestadores de Serviços da Saúde passaram por avaliação trimestral pela equipe
de atenção básica. Caso não seja aprovado nessa avaliação o contrato será reincidido.

- DAS RESPONSABIUDADÊ^

yl-A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de
contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

7 2 - A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do objeto à CONTRATANTE, de acordo
com as condições previstas neste instrumento e fixadas no edital da licitação.
-g^;g7T|ni,A OITAVA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAT.

g I - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas
íustificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com n n„o
J  /-Io T oJ C0/-J0..0I >.,0 o nc/C /m ^ 4^"dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.
g 2 - O contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais
acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por centol do
valor estimado do contrato. ^

^-rO^SULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada
cumulativamente: '

Rua Benedito Valadares, n" 09, Centro,
Piranga-MG- 36400-000

Tei (31)3746-1260
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^ de 0.5%Cmeio por cento) do valor do total estimado contrã
f n-a da orestação dos serviços;

Ita de 2%Cdois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso
na g^porá^^ de participação em licitação e impedimento de contratar com a
P^JfeiturrMunicipal de Piranga/MG, por prazo não superior a 05 [cinco) anos;

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,Inqílnio perdurarem os motivos da punição.
A  =,nrnes orevistas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente
' ^nlta nos termos do artigo 87, §2= da Lei 8.666/93.com 3 niuit )

As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou
^  cialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela
contratada como relevante.

-^gjjgríTXT^IMA - DA RESCISÃO

^0 1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
anteriormente enunciadas, ensejará, também

J. - . , - « "{Jiiuaydu UdS

penalidades anteriormente enunciadas, ensejara, também, a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art
79, da Lei n® 8.666/93.

10.3 - Se a rescisão da avança se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a vi
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multl'
equivalente a 30% (trinta por cento] do valor do Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - o presente contrato terá vigência 12 (doze] meses contados a partir da data H
assinatura. ^

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n° 8 666/93 p i ^ ,
n° 10.520/02. ' ̂  Federal

CLÁSUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO eTÍNÃmtfT^

13.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos m h-
solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-fina
do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal n° 8.666/93. nceiro

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comnr
da superveniência do fato imprevisível ou previsível. ovaçao

Riiíi B^-nediici Valadares n Oíi Centro,

Piranga - MG- 36480-000
Tel. (31) 3746-12S0
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ri.ÁITSlJLA PÉCIMA QUARTA - DO FORO

PI pem as partes contratantes o foro da comarca de Piranga/MG,, ̂atra- d-in.Rvw
-c^TOiTOaTido expressamente a:uíSro por mais privilegiado .ueseia.

«rpm justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,assim es __ irijjç Hí? imial tpnr p fnrma nara nm cA a
.  pstareiTi /u^Lao ^ ^

por assiw instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e
assinam o pre fpctemunhas abaixo assinadas.^^^-^•^^efefto"p"érante as testemunhas abaixo assinadas.
Piranga/MG,21demarçode2018.

O

deInse U»>ros 06 Oliveira Marques
/^refeito Municipal

Contratante

Thiago Vicente de Araújo Silva
05221236605

Contratada

TestemuD^S. j
Diego da (^nRTMeireles

CPF> 096,288.636-06

Rua Benedito Valadares, n" 09, Centro,
Piranga - MG- 36480-000

Te! (31)3746-1260
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o MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, com sede na Rua Benedito Valadares, n^gEstado de
Minas Gerais, com CNPJ n°23.515.687/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito
Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF
sob o N° 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Piranga/MG, que
este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro
a empresa Cooperativa de Transporte de Passageiros de Viçosa - Cooperativa Vivans,
CNPJ: 13.050.371/0001-20, com sede na Av Joaquim Lopes de Farias, 71, Bairro Santo
Antônio, Viçosa-MG, CEP: 36570-000, neste ato representada por Leomar Sat ana
Teixeira, CPF: 064.660.466-05 e RG: MG- 13.629.913, SSP/MG, que também subscreve,
doravante denominado CONTRATADA, têm entre si justo e contratado firmam o presente
contrato para serviços de transporte, em conformidade com o processo n^ 033/2018,
Pregão 022/2018 , nos termos da Lei Federal m 8.666, de 21.06.93 e Lei Federal m
9.648, de 27.05.98, mediante as cláusulas e condições seguintes:

[glÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO DO CONTRATO □
X.l Constitui objeto deste certame, a contratação de Empresa para a Prestação de Serviços

de Transporte Rodoviário para Estudantes Universitários para as cidade vizinhas de
Conselheiro Lafaiete e Viçosa, por preço unitário por quilômetro rodado, incluídos
todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios, fornecimento de veículos
convencionais e adaptados, abastecidos e com toda a manutenção corretiva e
preventiva inclusa e com um condutor, conforme especificado abaixo.

Qtde Especificação Valor Km

22000

Contratação de empresa para transporte de alunos
universitários da cidade de Piranga para a cidade de
Viçosa-MG com veículo, com capacidade mínima para 44
lugares, com horário para saída às 17:00 horas e retorno
às 22:40 horas. Percorrendo diariamente até 130 km. 0
veiculo deverá atender todas as normas dos órgãos
responsáveis e legislação vigente

3,29 72380,00

CLAUSÜLA SEGUNDA - DO VALOR Z]
2.1 - O presente contrato terá seu valor total estimado de R$ 72380,00 (setenta e dois mil
trezentos e oitenta reais).

[cláusula terceira - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO |

3,1 - Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, nos períodos em estiverem
trabalhando os contratantes, por meio de deposito bancário ou outra forma que o Poder
Público Municipal entender adequada, sendo possível a alteração da forma de pagamento
desde que não cause prejuízo econômico aos contratantes.

Rua Benedito Valadares, n° 09, Centro.
Píranga - MG- 36480-000

Tei, (31)3746-1260
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j 2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal ou
documento correspondente [definido pela Prefeitura Municipal de Piranga), devida^
preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

TTIÍT.SULA quarta - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

4 1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conra^as
dotações orçamentárias do exercício de 2018.

7ÍL]ÜJSULA quinta - PA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A Prefeitura Municipal de Piranga/MG, através de representante fará fiscalização do
presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a
ocorrer.

pCLÁSULA SEXTA ■ DAPRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS

6.1 - A prestação de serviços deverá ocorrer em beneficio dos Departamentos de
Educação de Piranga/MG.
6.2 - Os prestadores de Serviços da Saúde passaram por avaliação trimestral pela equipe
de atenção básica. Caso não seja aprovado nessa avaliação o contrato será reincidido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de
contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do objeto à CONTRATANTE, de acordo
com as condições previstas neste instrumento e fixadas no edital da licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
i:

8,1 - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, de acordo com o que dispõe o art 65, e prorrogado de acordo com o que
dispõe o art 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

8,2 - O contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento] do
valor estimado do contrato.

[cláusula nona - DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou
cumulativamente:

Rua Benedito Valadares. n° 09, Centro,
Piranga - MG- 36480-000

Tel. (31)3746-1260
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I - Advertência por escrito;
11- Multa diária no valor de 0,5%(meio por centoj do valor do total estimado contratado,pela falta da prestação dos serviços; ^ ^ ^ ,
III - Multa de 2%Cdois por cento] sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso
na prestação dos serviços;
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Piranga/MG, por prazo não superior a 05 [cinco] anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição.

9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente
com a multa, nos termos do artigo 87, §2^ da Lei 8.666/93.

9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou
o  parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela

Contratada como relevante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A mexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93.

79 d' L poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art.
10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a Xí
do art. 78 da Lei n- 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% [trinta por cento] do valor do Contrato.

O  [CASULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊI^ CONTRATUAL 1
11.1 - O presente contrato terá vigência 12 [doze] meses contados a partir da data de sua
assinatura.

fCLÁÜSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
□

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Fedprai
n° 10.520/02. ' reaerai

[cLÍSUSULA décima TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante

solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro *
do contrato, na forma do art. 65,11 "d" da Lei Federal n° 8.666/93.

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação
da superveniencia do fato imprevisível ou previsível.

Rua Benedito ValadareSi n° 09, Centro,
Piranga - M(>-36480-000

Tel. (31)374&.1260
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-nO FORO
fcLÁUSULA

. ntes o foro da comarca de Piranga/MG, para dirimir todaspartes contratan^^^^ Contrato, renunciando expressamente a
«,*-r»nvérSÍ3S o14.1 - Elegem as . . ^gs

e quaisquer
aualauer outro, por1  1 contratadas, as partes, por seus representantes legais,
E por assim ^"^ento em 02 (duas] vias, de igual teor e forma, para um so e
afinam o testemunhas ata
jurídico efeito, peranr
Piranga/MG, 21 de março de 2018.

íose Ca;^^Oliveira Marques
/Íí^feito Municipal

Contratante

Testemunhp:

Glayce Cris
CPF-128

J

Rezende

161.186-73

Cooperativa de Transporte de
Passageiros de Viçosa - Cooperativa Vivans

Leomar Sat ana Teixeira

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DE VIÇOSA

COOPERATIVA VIVANS
Av, Joaquim Lopes de Faria, 71 Loja
I B. Santo Antonio CFP 36570-000 I
L— VIÇOSA-MG ■

Diego da Cunha Meireles
CPF- 096.288.636-06

o

F^a Benedito Valadares, n° 09, Centro,
Piranga - MG- 36480-000

Tel. (31)3746-1260
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m092/2018

O MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, com sede na Rua Benedito Valadares, n-9Estado de
Minas Gerais, com CNPJ n°23.515.687/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito
Municipal Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF
sob o N- 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Piranga/MG, que
este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro
a empresa Expresso Inovar Turismo e Transporte, CNPJ: 13.241.233/0001-28, com sede
na Av Julia Kubistschek, 616, Bairro Centro, Congonhas-MG, CEP: 36415-000, neste ato
representada por Sérgio Henrique Maia, CPF: 066.260.756-24 e RG: MG- 10.965.192,
SSP/MG, que também subscreve, doravante denominado CONTRATADA, têm entre si

■  sto e contratado firmam o presente contrato para serviços de transporte, em
^  nformidade com o processo n^ 033/2018, Pregão n^ 022/2018 , nos termos da Lei
Federal n^^ 8.666, de 21.06.93 e Lei Federal m 9.648, de 27.05.98, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

^^^^^gn^PRlMElRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto deste certame, a contratação de Empresa para a Prestação de Serviços
^  de Transporte Rodoviário para Estudantes Universitários para as cidade vizinhas de

Conselheiro Lafaiete e Viçosa, por preço unitário por quilômetro rodado, incluídos
todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios, fornecimento de veículos
convencionais e adaptados, abastecidos e com toda a manutenção corretiva e
reventiva inclusa e com um condutor, conforme especificado abaixo.

Qt^

20000

25000

Especificação Valor Km

Contratação de empresa para transporte de alunos
universitários da cidade de Piranga para a cidade de
Viçosa-MG com veículo, com capacidade mínima para 48
lugares, com horário para saída às 17:00 horas e retorno
às 22:40 horas. Percorrendo diariamente até 125 km. 0
veiculo deverá atender todas as normas dos órgãos
responsáveis e legislação vigente.

3,30 66000,00

" Contratação de empresa para transporte de alunos
universitários da cidade de Piranga para a cidade de
Conselheiro Lafaiete-MG com veículo, com capacidade
mínima para 30 lugares, com horário para saída às 17:00
horas e retorno às 22:40 horas. Percorrendo diariamente
até 155 km. 0 veiculo deverá atender todas as normas

dos órgãos responsáveis e legislação vigente.

2,89 72250,00

rfflÜSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O presente contrato terá seu valor total estimado de R$ 138.250,00 (cento e trinta
mil duzentos e cinqüenta reais).

Rua'ôfteífíío^'írraOares. n" 09, Centro,
'^Ptranga -- MG- 36480-000 ^V

lei (31) 3M6-1260
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DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, nos períodos em estiverem
u ]h ndo os contratantes, por meio de deposito bancário ou outra forma que o Poder

P^^hl Municipal entender adequada, sendo possível a alteração da forma de pagamento
desde^que não cause prejuízo econômico aos contratantes.

Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal ou
correspondente [definido pela Prefeitura Municipal de Piranga], devidamente

JreSda, não podendo conter erros ou rasuras.

OMlC/p

ORÇAMENTARIA

recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das
doVções orçamentárias do exercício de 2018.

O

- DA FISCALIZAÇÃO

pj-efeitura Municipal de Piranga/MG, através de representante fará fiscalização do
5.1' ̂  rnntrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a
presente cui
ocorrer.

__gg£jgp^A^APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A nrestação de serviços deverá ocorrer em beneficio dos Departamentos de
ração de Piranga/MG.

^  Os prestadores de Serviços da Saúde passaram por avaliação trimestral pela equipe
' rão básica. Caso não seja aprovado nessa avaliação o contrato será reincidido.
He atençai^

- DAS RESPONSABILIDADES

^ contratante obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de
trato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do objeto à CONTRATANTE, de acordo
^orn as condições previstas neste instrumento e fixadas no edital da licitação.
-g£^^g[LA OITAVA - DA ALTERAÇAO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

g  , Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas
'ustificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que
dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

q 2 - O contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento] do
valor estimado do contrato.

Rua Be 5í?s, n" 139, Cent
^ipánga - MG- 36480-000

Tel (31)3746-1260
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA

rur^n total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá,9.1 - Pela Ifesa aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou
garantida a previa
cumulativamente:

1 - Advertência por ^ 50/o(meio por cento] do valor do total estimado contratado,
II- Mult3 ri® ^ rviços"
pela falta da j. cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso
ni - Multa de 2 /oLao p
na prestação dos participação em licitação e impedimento de contratar com a
IV - Suspensão te p por prazo não superior a 05 (cinco] anos;
Prefeitura Municipa

-  de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,Inquanlrpe^rarem os motivos da punição.
rnps previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente!oma^S nos termos do artigo 87, §2^ da Lei 8.666/93.

OUAs penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total uu
cialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela

Contratada como relevante.

[çEjãlyíÃ décima - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei n° 8,666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79, da Lei n° 8.666/93.

10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI,
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% [trinta por cento) do valor do Contrato.

[njÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato terá vigência 12 [doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura.

[^USULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal
10.520/02.

CLASUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

Rü^eneailo Vaiauares. n' 09. Ce
piranga - MG- 36430-000
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[cláusula décima quarta - DO FORO

14 1 - Elesem as partes contratantes o foro da comarca de Piranga/MG, para dirimir todas
e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 02 (duasj vias, de igual teor e forma, para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Piranga/MG, 21 de março de 2018.

Jose Carl/s^ Oliveira Marques
Afeito Municipal

Contratante

Expresso rnovaHTurismo e Transporte Ltda
Sérgio Henrique Maia

Contratada

Testemunha;

Glayce Cristí^e Rezende
CPF-128.1^1.186-73

Diegíi^a ̂ unR^eireles
CPF-096.288.636-06

Rua Benedito Valadares, n'09 Centro
Piranga - MG- 36480-000

Tel (31) 3746-1260
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