
1.2.1.   Locação de 01 Veiculo Urbano de Carga - VUC Refrigerado Okm (novo,
sem uso) com as seguintes características:

a)Largura máxima: 2,20™ (dois metros e vinte centímetros!;
b)Comprimento máximo: 6,30n (seis metros e trinta centímetrose
c)Capacidade: de até 4 (quatro) toneladas.
d)Limite de emissão de poluentes: os especificados para
ou P-5, conforme o caso e, a partir de Io de janeiro de 200
5 ou P-6, conforme o caso, cujos parâmetros técnicos são

1.2.  Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Locação de Veiculo Urbano de Carga - VUC Refrigerado com
Motorista,  conforme  especificações  técnicas  descritas  neste  Termo  de
Referência:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Locação de Veículo Urbano de Carga - VUC Refrigerado com
Motorista, conforme especificações técnicas estabelecidas neste instrumento
e valores descritos.

Aos ^^?  dias do mês de  ^^Sé>If)frO' do ano de

2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete
do Senhor Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica,
Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes
entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Governo, MARÍLIA MARTON CORRÊA, brasileira,
solteira, funcionária pública, portadora da Cédula de Identidade RG n 25.625.920-3
e inscrita no CPF/MF sob o n 272.388.408-2, doravante denominada simplesmente
^Contratante", e, de outro lado, a empresa PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA,

com sede na Rua Xavier Toledo, 394, sala 92, centro - Santo André/SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o n . 07.7 53.834/0001-17, Inscrição Estadual n.
626.710.960.110, neste ato representada por EDUARDO DIAS DA SILVA, portador
da Cédula de Identidade RG n. 24.407.442-2, inscrito no CPF/MF n.
223.443.618-47, doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na
presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam
e outorgam, que sequem:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO URBANO DE CARGA

- VUC REFRIGERADO COM MOTORISTA, QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO
LTDA, ORIUNDA DO PROCESSO N. 100.061/2019 -
PREGÃO PRESENCIAL N. 57/2019.
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1

QUANT.

QUADRO PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

FÉRIAS

MOTORISTA CAMINHÃO

EQUIPE

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 169.951,20 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
CINQÜENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).

R$
169.951,20

R$
48.300,00

R$
121.651,20

Valor
Total

(12 meses)

R$
14.162,60

R$
4.025,00

R$
10.137,60

Mensal
(estimado

640 km/mês)

R$
15,84

Valor
por Km
rodado

Valor

Valor Total

Mão de Obra: Motorista

VUC refrigerado com combustível incluso

Contratação de Empresa para ?rc •tação de
Serviços de Locação de Veiculo Urbano de Carga
- VUC Refrigerado, com largura máxima: 2,20
m; comprimento máximo: 6,30m, com Motorista

Descritivo

01

Item

VALORES:

de veicule1.2.2.   Motorista:  Compatível com a função de motorist;
urbanos de carga, com. jornada de 4 4n semanais.

pelas alíneas "a" a "h" dos artigos 5o e 6 (PROCCNVE 1-4 e L-5) e tabelas
1 e 2 do artigo 15 da Resolução CONAMA n 315, de 29 de outubro de 2002;
e) Refrigeração entre -12C e 10C, conforme Portaria n 5 do Centro de
Vigilância Sanitária - CVS, de 09/04/13.
fj Km estimada: 640 km/mês (32 km/dia).
g) Devendo estar incluso o combustível, manutenção e revisão do veiculo,
que serão de responsabilidade da Contratada.
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2.12.0 veículo transportará, preferencialmente, verduras, legumes e frutas
(alimentos com maior grau de perecibilidade) , contudo, caso seja necessário
o  transporte  de  outros  produtos,  a  empresa se responsabilizará em dar
cumprimento.

2.13.Serviços que deverão ser contemplados na prestação dos serviços:

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios de
comunicação que possibilitem, a comprovação do respectivo recebimento por
parte da Detentora, inclusive correio eletrônico e o veiculo deverá estar a
disposição da Contratante, juntamente com o motorista, no prazo de até 30
(trinta) dias do recebimento da Ordem de Serviços.

1.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações
constantes do edital,  na forma prevista na proposta,  dentro dos pratos
estabelecidos.

2.3.Gs serviços serão executados principalmente dentro do município de São
Caetano do Sul, no entanto, poderá ser executado nas cidades próximas, caso
haja doações para o Banco de Alimentos.
2.4.0 veiculo fornecido deverá estar em consonância, no que couber, com a
legislação ambiental em viqor e, ainda, com o Código de Trânsito Brasileiro-

2.5.A Contratada  deverá apresentar o  veiculo  em  perfeito estado  de
conservação e higiene.

2.6.As   despesas   oriundas   de   pedágios,   eventuais   hospedagens,
estacionamentos  durante  o  período  de  prestação  serão  suportados  pela
Contratante.

2.7.Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as muitas
de  trânsito,  e  as  decorrentes  dos  funcionários  da  Contratante  serão
ressarcidas pela administração.

2.8.0 veículo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes,
segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo LiETRAN e DENATRAN.

2.9.0 veiculo ficará a disposição por 24 horas.

2.10.Havendo necessidade, ter-se-á a realização de vistoria periódica da
vigilância Sanitária, onde eventuais ajustes e manutenção será por conta da
empresa contratada.

2.11.Dentre as atividades as serem exercidas, estão as seguintes áço^
coletar, selecionar, processar, armazenar e distribuir gêneros alimentí^ios
arrecadados  por  meio  de  doações  junto  à  rede  varejista,  ataca^j^sta,
empresarial etc.

10.137,60VALOR TOTAL CAMINHÃO
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2.13.1.Motoristas:
a) A Contratante poderá solicitar a realização de serviços em horários
excedentes, bem como aos domingos e feriados;

a.lj  Tais serviços serão caracterizados como horas excedentes, para
efeito de apuração da remuneração;

a.2) Jornada excedente de segunda, à sábado: acréscimo de 50% no valor
da hora normal;

a.3) Jornada excedente de domingo e feriados: acréscimo de 100% no valor
da hora normal;

b! 0 veiculo também poderá ser conduzido por prepostos da Contratante,
d e s d e qu e, de v i d am e n t e a u t o r i z a d o s;

c) Durante o período de trabalho, os funcionários {motoristas} da Contratada
deverão estar devidamente uniformizados e identificados;

d! Os motoristas deverão estar regularmente habilitados para o
desenvolvimento do serviço.

e) Os motoristas deverão ser substituídos imediatamente, sem qualquer ônus
para a Contratante, quando esta solicitar devido à ineficiência ou falhas
na prestação do serviço.

2.13.2.Manutenção da frota
a)A CONTRATADA deverá providenciar a manutenção corretiva e preventiva,
quando necessário, correndo às suas expensas as respectivas despesas com
os serviços, substituição de peças e acessórios.

b)0 veiculo deverá  receber manutenção preventiva periodicamente,  ou
corretiva, conforme recomendações do fabricante constantes do manual do
Proprietário do Veiculo.

c)Caso haja a necessidade de uma manutenção em grandes proporções, o qual
afetará a prestação do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição
do bem, por outro igual ou semelhante.

d)A CONTRATADA deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com
plantão para. atendimento e socorro dos veículos.

e)Substituir o veiculo locado no prazo máximo de 06 (seis) horas, a partir
da comunicação da CONTRATANTE, em razão de acidentes, revisão, j^ep^fos
mecânicos, má conservação e condição de segurança na cidade de São ^íetano
do Sul, e no prazo máximo de 12 (doze) horas se o chamado ocorre^ quando

em viagem, no interior do Estado, quando o veiculo disponibilizado como
reserva já estiver em utilização.

f)A CONTRATADA deverá  arcar  com as  despesas  relativas  à  troca  de
óleo/lubrificantes,   filtros   e   demais  suprimentos,   necessários  ao
cumprimento do objeto contratado.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. 0 prazo de vicrência da presente contratação será de 12 Sdoze) meses
contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado até
o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração, nos termos do
artigo 57 da. Lei. Federai, nr' 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.  As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentaria
competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à Contratada:
02.16.04.08.122.0350.2.035.3.3.3.90.34.00e
02.16.04.08.122.0350.2.035.3.3.90.39.00- VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.

4.3. Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da
data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de
serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de
Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da
Contratada, Banco do BRASIL, agência n. 1557-1, conta n. 160081-8.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade
Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme
disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica
interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente
apc>s a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante
poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,015 (um centésimo
de percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo
P a g arn e n t o .

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem, de pagamento bancário
para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA
seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos  referente a  todos  os  trib
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas  la' a  M' do
parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado  de  regularidade de  situação perante  o  Fundo  de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Munic
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5.7.Assegurar a entrega e qualidade da prestação dos serviços, conf
estabelecido neste instrumento;

5.8.Fornecer sem nenhum ônus aos seus empregados, dois conjuntos de uniforme
sacada seis meses, contando no mínimo: calça, camisa, calçado e jaqueta;

5.9.Correrão por conta da Contratada todas as despesas de transporte,
tributos, demais encargos sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes
da prestação de serviços, relativos aos veículos/equipamentos e mão de obra
de sua propriedade;

- CADIN Municipal.
4.7.4.Certidão neqativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão neqativa de débitos tributários mobiliários expedida
pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do Sul. OU
caso a empresa não seja. inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários
do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada
por seu representante leqal, sob as penas da lei, de que não e cadastrada
e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos
relacionados com a prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irrea;ustáveis nos termos da Lei Federai
10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o período
de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do
1GPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento
da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a prestar os serviços na forma de sua apresentação na
proposta;

5.3.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações  assumidas,  todas  as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

5.4.Prestar o serviço com eficiência e celeridade,  resultando em um
atendimento de alta qualidade,  auxiliando em esclarecimentos  que  forem
solicitados e atendendo a eventuais reclamações que porventura surgirem
durante a execução do contrato, objetivando uma relação de parceria para
maior funcionalidade operacional;

5.5.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;
5.6.Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados;
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5.12.Manter  durante  a  vigência  do  contrato,  o  veiculo  devidamente
licenciado,  emplacado,  com IPVA  e  Seguro  Obrigatório pagos,  bem.  como
regularização quanto às multas de correntes de quaisquer irregularidades;

5.13.Prestar  socorro mecânico  ao  veiculo,  inclusive  em  vias  públicas
(gu.in.cho; .

5.14.Prestar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessária, de
modo a manter todas as condições de operação e funcionamento do veículo, em
conformidade com as especificações do fabricante.

5.15.Substituir o veículo/equipamentos fornecidos que forem retirados para
manutenção preventiva e corretiva, furto, roubo, avarias ou incêndio, por
outros veículos com. as mesmas características, sem quaisquer ônus para a
Contratante;

5.15. Permitir pronto acesso da.  fiscalização da  Contratante a  todas  e
quaisquer fontes de informações referentes aos serviços prestados;

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;
6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos
entregue:s;

6.4.Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento do
presente contrato,  promovendo seu recebimento,  conferindo a qualidade,
especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.5.A CONTRATANTE poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso
estes  estejam em  desacordo  comi  a proposta apresentada  pela  licitantt
vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado a empresa,
sem que a esta caiba direito de indenização;

6.6.Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para
a execução dos serviços contratados.

6.7.Esclarecer,  sempre que solicitado pela Contratada, todo e qualquer
detalhe ou especificação relativos aos bens ou ao serviço objeto Contratado.

6.8.Responsabilizar-se pelo recolhimento e guarda do Veículo Urban
Carga - VUC fora do período de prestação do serviço.

5.10.As  indenizações  decorrentes  de  processos  trabalhistas,  eiveis  e
criminais são exclusivamente de responsabilidade da Contratada e não será
objeto de reembolso por parte da Contratante.
5.11.Será ainda da responsabilidade única e exclusiva da Contratada, os
eventuais danos causados ao patrimônio da Contratante e de terceiros, desde
que provocados por seus prepostos/empregados os quais deverão ser ressarcidos
às suas extensas.
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7.6.3.   Declaração de  inidoneidade para  licitar ou contratar
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinan
punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a  íícitante deixar de  entregar a  documentação ou apresentá-la
falsamente, enseja 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, ficara pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui
outras, quando cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa injustificada da adiudicacária em assinar o contrato, aceitar
ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,  sujeitando-o a
juízo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da
parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura
a partir do 101 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3
(três) dias úteis a contar da ir.timação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a
ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,
a. qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Alem das muitas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes
penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de a
anos;
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CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estiv^ssem
transcritos, o Edital, do Pregão n 57/2019 com seus Anexos e a Proposta
Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.061/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação será a responsável indicada pela
Secretária Municipal de Governo, nos termos do Decreto Municipal. nD
11.093/2017 e da Lei. de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo
contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências
e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem
como, responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle do
prazos de início e término contratual, aditamentos e instauração de

/.9. Constatada a inexecução contratual, ou a hipótese do item 7.1, será a
Contratada intimada da intenção da PM3CS quanto à aplicação da penalidade,
concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.
67, 2t e 3t da Lei Federal ni 3.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta,  a  Prefeitura providenciara a
notificação da Contratada quanto a aplicação da penalidade, abrindo-se prazo
para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 1.09, I,
^f" da Lei Federal nl 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério
da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da
garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de
garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que
porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido
será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito
da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC
123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art.
199 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais
e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração
do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação da empresa apenada. A crizério da Administração e sendo possível,
o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber
da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida a
sujeitando a devedora a processo executivo.
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9.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não
observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou
comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lnuidaae aos serviçosprocesso de licitação, caso seja deliberado pela cc
ou fornecimento.
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