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RECIFE
Contrato de Prestação de Serviços de
Locação de Veículos, n? 149, que entre
si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE
e a LOQUIPE - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
LTDA, na forma abaixo.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de direito público interno, sediado no Cais
do Apolo, n° 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o n"
10.565.000/0001-92, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE,
com fulcro no Decreto Municipal n? 19.300, de 08.05.2002, neste ato representado
pelo devidamente assistido pela Secretária de Assuntos Jurídicos, Sra. VIRGÍNIA
AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita no
CPF/MF sob o n? 783.884.064-34, portadora da cédula de identidade n?
4.290. 139-SDS/PE, pelo Secretário de Finanças, Sr. PETRÔNIO LIRA
MAGALHÃES, brasileiro, casado, auditor do tesouro municipal, inscrito no
CPF/MF sob o n° 276.984.834-87, portador da cédula de identidade n° 1.942.028-
SDS/PE, e pela Secretária de Assistência Social, Sr" NIEDJA DA SILVA
QUEIROZ, brasileira, solteira, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n?
189.685.384 -68, portadora da cédula de identidade n? 1.257.407-SSPIPE, todos
residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, a LOQUIPE -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA, doravante
simplesmente denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n°
40.884.405/0001-54".coro sede na Avenida Dantas Barreto, n? 1993, no bairro
Centro, MorenolPE, representada neste ato pelo, Sr. CARLOS FREDERICO DE
ALMEIDA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o n°
059.358.061-34, portador da cédula de identidade n° 882.762-SSPIPE, residente e
domiciliado nesta cidade, celebram o presente instrumento com observância
estrita de suas Cláusulas, que, em sucessivo, mútua e reciprocamente, outorgam e
aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, além dos
especificamente previstos na Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
supletivamente a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidação determinada
pelo art. 3° da Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de
junho de 1994, vinculado à Ata de Registro de Preços n? 02/2012, Processo
Licitatório n? 044/2011, na modalidade Pregão Eletrônico n? 024/2011, na
condição de órgão "não-participante" ou "carona" e à Proposta da
CONTRATADA, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

cLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a contratação de
serviços de locação de veículos tipo motocicleta, para atender as necessidade d~ )
Secretaria de Assistência Social, conforme especificações a seguir discriminadas L
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LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃos DE OBRA LTDA
LOTE DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL TOTAL

UNITÁRIO MENSAL
14 Veículo, tipo Motocicleta, para uso 02 R$ 516,66 R$ 1.033,32

em terrenos urbanos, rurais e
estrada, motor de 01 cilindro, 04
tempos, arrefecido a ar, no mínimo
124,72 cm3 de cilindradas,
potência mínima de 11,60 CV,
torque mínimo de 1,06 kgfm,
combustível a gasolina, câmbio
com no mínimo 05 velocidades,
tanque de combustível com
capacidade mínimo de 12 litros,
partida elétrica.

TOT AL GLOBAL R$ 12.399,84

PARÁGRAFO ÚNICO: OS acréscimos não previstos na caracterização do objeto,
contido nesta Cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados
com base em Relatório do CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização da Secretária de Assistência Social, sob pena de nulidade,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

DA MODALIDADE/REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE
FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: A modalidade de que trata este Contrato é a da
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

cLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
preço global de R$ 12.399,84 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e
oitenta e quatro centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a
entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada.

DO PRAZO

cLÁUSULA QUARTA: Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, tendo como
termo inicial a data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art.
57, II da Lei Federal n'' 8.666/93. ê- ~
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§1° Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém

de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a
retribuição do Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§2° O reajuste e/ou repactuação dos preços registrados será realizado de
acordo como quanto previsto no Decreto Municipal n? 23.127/07.

§3° O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogação contratual
subseqüente ao nascimento do direito ao reajuste/repactuação, sob pena de perda
do direito ao reajuste que seria devido até a prorrogação.

§4° Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a
documentação pertinente.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: O objeto deste contrato deverá ser entregue na Sede da
Prefeitura do Recife - Secretaria de Assistência Social - 6° andar - Cais do
Apolo, n? 925.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA .SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu
objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo,
na forma dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n? 8.666/93.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SÉTIMA: OS recursos alocados para a execução deste Contrato
correrão à Conta das Dotações Orçamentárias nOs 59.01.08.0244.1204.2.0519 -
Elemento de Despesa 3.3.90.39 (Transferência FNAS) e
59.01.08.0244.1.204.2.518 - Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Fonte 0245.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

cLÁUSULA OITAVA: O regime jurídico deste
CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no Art.
21 de junho de 1993.

~

Contrato confere ao
58 da Lei n°. 8.666, dt-J
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cLÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da
constante do art. 66 da Lei n°. 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de
Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos
municipais, das características e dos valores pagos referentes à liquidação da
despesa deste Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA: São conferidos à CONTRATADA os direitos
relacionados no art. 59, § 2° do art. 79 e art. 109 da Lei n°. 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Constituem obrigações da CONTRATADA,
além das constantes dos artigos 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 8.666/93, e ainda:

I) Manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sobretudo no que pertine à
comprovação da inexistência de débitos perante a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, bem como junto ao INSS e FGTS;

11) Arcar com as despesas relativas à manutenção preventiva seja
ela de qual origem for;

111) Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de
guinchos, franquias de seguros (se houver), bem como outras
despesas relativas aos veículos e viaturas sinistradas;

IV) Manter em suas dependências veículos e viaturas suficientes,
para uso numa substituição imediata, com veículos e viaturas
do mesmo nível CONTRATADO, visto que qualquer problema
que venha a ocorrer, o veículo ou viatura deverá ser trocada,
respeitando o limite de pelo menos 5% (cinco por cento) da
quantidade locada;

V) Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca
de faróis e/ou espelhos quebrados, substituição de correia do
altemador, complemento do nível de óleo do motor, direção e
freios, reparos em pneus e/ou outros de curta duração ou aqueles
que representem as mesmas proporções destes exemplos serão
executados em concessionária do fabricante do veículo/viatura
e/ou oficinas próprias da CONTRATADA, com o objetivo de
mantê - los em perfeito estado de funcionamento;

VI) Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção
preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos de
prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes;

VII) Não usar pneus recauchutados ou recondicionados;
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VIII) Trocar, a cada dois anos, os veículos, objeto deste instrumento,

por veículos com as mesmas características, caso haja
prorrogação do Contrato, de forma que os anos de fabricação dos
veículos sejam iguais ao ano em curso da prorrogação;

IX) Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e
equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do
Contrato;

X)

XI)

XII)

XIII)

XIV)

XV)

Cais do Apoio, 925
Recife Pernambuco

CEP 50.030-903
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Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os
tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros, bem
como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta
ou indiretamente da prestação dos serviços a serem
CONTRATADOS;

A CONTRATADA deverá conhecer todas as normas referentes
à utilização de veículos, que poderão circular por todo o Estado
de Pernambuco e eventualmente em outros Estados;

A CONTRATADA em razão do bom funcionamento dos
veículos locados somente utilizará equipamentos homologados
pelo fabricante do objeto Contratado, alvo de transformação
veicular, comprovado através de declaração do fabricante dos
veículos que atesta a homologação dos equipamentos, sob pena
de rescisão contratual. A referida declaração será entregue a
CONTRATANTE juntamente com o objeto locado, quando
aplicável;

Indicar responsável da empresa pela gestão do Contrato para
.comunicação de eventuais necessidades de conserto, substituição
de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao
Contrato;

Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado
de trafegar por falta de quaisquer pagamentos de tributos,
impostos, contribuições, taxas, seguros e outros;

Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas
(com aspiração) dos veículos, quando necessário e a pedido do
CONTRATANTE, com periodicidade mínima quinzenal;
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XVI) Fornecer em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar)

listagem atualizada de todos os veículos objeto da locação,
quando solicitado pelo CONTRATANTE, pela Secretaria de
Assistência Social, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na
listagem a Razão Social do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, placa dos veículos, ano, combustível,
motorização, tipo, modelo, fabricante, a data da entrega de cada
veículo ao CONTRATANTE e o valor mensal de cada veículo
locado;

XVII) Fornecer à DAS da Secretaria Contratante relatório em meio
eletrônico (DOC ou similar) até o 5° (quinto) dia útil do mês
subsequente de toda e qualquer nova contratação (contrato e/ou
aditivos) celebrados entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA;

XVIII) Não será permitido à CONTRATADA utilizar-se das instalações
físicas, nem de mão de obra da CONTRATANTE para a
realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou
com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for nos
veículos objeto da locação.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATANTE:

SEGUNDA: Constituem obrigações do

I) Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das cláusulas e condições CONTRATADA,

. registrando as deficiências porventura existentes, devendo
comunicá-Ias, por escrito, à CONTRATADA para correção das
irregularidades apontadas;

lI) Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em
consequência do objeto locado, decorrentes de infração de trânsito,
durante o período de contratação, comprovada a culpabilidade
mediante apuração realizada por órgãos oficiais;

III) Designar gestor do Contrato que será o responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços e

principal contrat~ CONT~ -:
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DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Compete ao Secretário de Assistência
Social a designação, mediante Termo específico, do servidor responsável para
exercer a fiscalização e acompanhamento deste Contrato, competindo-lhe, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, informar à Administração sobre
eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as sanções que entender
cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observadas, conforme o disposto
neste Contrato, admitida participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.

§1° O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos
omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios,
sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa
ou dolo tenha dado causa.

§2° O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de
fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual
informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal
no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste Contrato, serão efetivadas na forma e condições do
art. 65 da Lei n°. 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que
passará a integrar este Contrato.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n?
8.666/1993, o fornecedor ficará sujeito, no caso de convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das responsabilidades civil
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa de:

'~ 7
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b.l) 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor constante da nota de

empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a
incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avenca;

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho,
em caso de superior ao previsto na alínea "b.l" ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

b.3) 30,0 % (trinta por cento) em caso da inexecução total da obrigação
assumida;

b.4) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota
de empenho no caso de não - substituição de material que apresentar
defeito/improbidade, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação, limitada
a incidência a dez dias. Após o 10° (décimo) dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução parcial da obrigação assumida;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na
forma do Edital e da Lei.

d) 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 contratante ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após o decorrido o prazo da sanção aplicada.

I - Com referência à sanção de que trata a alínea "b" desta cláusula,
decorrido o prazo de defesa sem que o fornecedor se pronuncie ou se for
considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário
municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação
pela autoridade competente.

11 - Uma vez recolhida a multa de que trata esta Cláusula, e na hiPóteseve
vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá
a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Á ~/
LfY
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DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A inexecução total ou parcial deste Contrato
dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições
da Lei n°. 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das
penalidades determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente instrumento contratual é decorrente
da Ata de Registro de Preços n? 02/2012, Processo Licitatório n" 044/2011, na
modalidade Pregão Eletrônico n? 024/2011, na condição de órgão "não-
participante" ou "carona" .

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITA VA: Fazem parte integrante deste Contrato,
independente de transcrição os seguintes documentos: Ofício n? 542/2012-
GAB/SAS, de 24.08.2012; Ofício n? 657/2012-DAS/SAS, de 06.08.2012; Ofício
n? 490/2012-GAB/SAS, de 06.08.2012, com autorização do Conselho de Política
Financeira; Declaração do Solicitante da Carona, de 11.07.2012; Ofício n?
452/2012 - GAB/SAS, de 11.07.2012; CI n" 293/2012 - 13.07.2012; Ofício SAD
n? 1461/2012-SEADM, de 27.07.2012; Ofício na 578/2012 - DAS/SAS, de
06.07.2012; Correspondência da CONTRATADA, de 09.07.2012; Ofício n?
362/2012 - DGLC/SEFIN, de 09.08.2012; Bloqueios de Saldos Orçamentários e
Financeiros nOs2012.59 01.5.186 e 2012.59 01.5.187; Análise da Diretoria de
Licitações e Compras - DGLC, de 14.08.2012; Termo de Ciência da
Fiscalização; Ata de Registro de Preços n? 02/20 12-SADIPE, Processo
Licitatório n? 044/2011, na modalidade Pregão Eletrônico n? 024/2011, na
condição de. órgão "não-participante" ou "carona" e a Proposta da
CONTRATADA.

DO FORO

cLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base
no §2°. do art. 55 da Lei n°. 8.666/93, o Foro da Com arca do Recife, Capital do
Estado de Pemambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na
execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito,
na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, sendo
as demais assinadas e rubricadas pelos presentes a este ato e, ainda, registra~dO
em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídi conforme dispõe o artigo 60
da Lei n°. 8.666/93.

R 1 e, 4 de agos o de 201

VIRGÍNIA A STA PIMENTEL RODRIGUES
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Contrato de Prestação de Serviços de
Locação de Veículos, n? 149, que entre si
celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e a
LOQUIPE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MÃo DE OBRA
LTDA.

70: ,~v
PETRÔNIO LIp.. MAGALHÃES

Secreta rio de Finanças

CARLOS FREDERICO
LPQUIPE - Locação de Equi .

CONT

LMEIDA FILHO
entos e Mão de Obra Ltda

TADA

TESTEMUNHAS:
1. --------------------------CPF/MF n° _

2. _
CPF/MF n° _
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CEP50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO

RECIFE
EXTRATO DO CONTRATO N° 149, FIRMADO EM 24 DE AGOSTO DE
2012.

Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços n? 02/2012,
Processo Licitatório n? 044/2011, na
modalidade Pregão Eletrônico n?
024/2011, na condição de órgão "não-
participante" ou "carona".

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A
LOQUIPE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
LTDA.

OBJETO: A contratação de serviços de locação de
veículos tipo motocicleta, para atender as
necessidade do Fundo Municipal de
Assistência Social.

PREÇO GLOBAL: R$ 12.399,84 (doze mil, trezentos e
noventa e nove reais e oitenta e quatro
centavos).

PRAZO: De 12 (doze) meses, tendo como termo
inicial a data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado na forma do art. 57, 11da
Lei Federal n? 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: n''s 59.01.08.0244.1204.2.0519 - Elemento
de Despesa 3.3.90.39 (Transferência
FNAS) e 59.01.08.0244.1.204.2.518
Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Fonte
0245.

RECURSO FINANCEIRO: Tesouro Municipal.

con012184Fát/E~
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Prefeitura da Cidade do Recife
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