
CONTRATO Nº 16662

Contrato de prestação de serviço que entre 

si celebram o Estado de Minas Gerais, por  

intermédio do 47º Batalhão da Polícia Militar 

e  a  empresa  Vasmá  Autopeças  Ltda,  na  

forma ajustada. 

 

Contrato de prestação de serviço originário do Processo de Compra nº 1256876 

000002/2014, da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2014, 

para a prestação de serviços de manutenção e  reparos de veículos leves e pesados 

da  frota  da  PMMG,  com  reposição  de  peças  e  acessórios  genuínos,  de  forma 

parcelada e  de acordo com disponibilidade orçamentária,  conforme especificação 

contida no Anexo I do Edital e proposta comercial da empresa. O presente contrato 

será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 

2001 e suas alterações posteriores;  pelo  Decreto  Estadual  nº  45.902,  de  27 de 

janeiro de 2012; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de setembro 

de 2012 e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: Polícia Militar de Minas Gerais / 47º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Rua José de Freitas Lima Júnior, nº 47, Bairro Safira, CEP 36.880-000, 

Muriaé-MG.

CNPJ: 16.695.025/0001-97

Representante Legal: Cláudio Nazário da Silva Machado, Ten Cel PM

Nº Polícia: 100.390-4 CPF: 723.488.526-91
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CONTRATADA: Vasmá Autopeças Ltda

Endereço:  Avenida  José  Maximo,  nº  133,  Bairro  Colety,  Cep:  36.880-000, 

Muriaé/MG.

CNPJ: 03.837.024/0001-98 Inscrição Estadual: 439082280.00-08

Telefone/Fax: 032-3722-2929 e-mail: vasmaoficina@hotmail.com

Representante Legal: Luciane Aparecida Vieira Pereira Souza

RG: MG6536700 CPF: 816865.016-68

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto prestação de serviços de manutenção e  reparo de 

veículos leves e pesados da frota da PMMG, com reposição de peças e acessórios 

genuínos,  de  forma  parcelada  e  de  acordo  com  disponibilidade  orçamentária, 

conforme  detalhamentos  consignados  no  Termo  de  Referência  do  PREGÃO 

ELETRÔNICO nº  02/2014,  Processo  de  Compra  nº  1256876  000002/2014,  que, 

juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O  preço  global  do  presente  contrato  é  de  R$  82.990,00  (oitenta  e  dois  mil  e 

novecentos e noventa reais), no qual já estão incluídos todos os impostos, tributos,  

encargos  sociais  e  demais  despesas  para  prestação  dos  serviços  objeto  desta 

licitação,  devendo  a  empresa  contratada  na  emissão  da  Nota  Fiscal,  aplicar  a 

dedução de ICMS nos preços dos materiais.

§  1º  O  preço  a  ser  pago  pela  CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  será  o  valor 

apurado do tempo de execução dos serviços, das peças e acessórios genuínos e 

materiais empregados na manutenção dos veículos, tempos estes, constantes da 

Tabela de Tempos de Serviços (Tabela Tempária), disponível em http://www.sindirepa-

sp.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=334,  tendo  como 

referência o Valor da Hora/Homem Trabalhada, ofertado pela CONTRATADA em 

sua  proposta  no  lance  final,  bem  com  a  aplicação  do  percentual  de  desconto 
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oferecido  pela  CONTRATADA  para  as  peças,  acessórios  genuínos  e  materiais 

constantes  da  Tabela  Oficial  de  Preços  de  Peças  e  Acessórios  da  respectiva 

fabricante, referenciada em 28/01/2014, data da apresentação da proposta:

a)  Valor  da  hora  trabalhada  R$  53,88  (cinquenta  e  três  reais  e  oitenta  e  oito 

centavos, conforme proposta da CONTRATADA.

b) Desconto ofertado a ser aplicado nas peças e acessórios genuínos e materiais 

empregados: 10% (dez por cento), conforme proposta da CONTRATADA.

§ 2º No caso da emissão de nova Tabela de Tempos de Serviços e Tabela Oficial de 

Preços de Peças e acessórios genuínos das linhas das respectivas montadoras, ela 

será  adotada  após  avaliação  da  CONTRATANTE que  verificará  se  estão  sendo 

mantidas as vantagens oferecidas pelo CONTRATADO, quando da apresentação da 

proposta de preços e se esses preços estão compatíveis com mercado.

§ 3º Conforme norma da Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho de 1995, os preços  

são irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes pelo período de 12 

(doze) meses.

§ 4º Havendo interesse das partes na prorrogação deste contrato, após os 12 (doze) 

meses  vigentes,  o  índice  a  ser  utilizado  para  o  reajuste,  será  o  INPC/IBGE 

acumulado no período.

CLÁUSULA  QUARTA  -  DO  LOCAL  E  DO  PRAZO  DA  ENTREGA  E  DO 

RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a entregar os veículos no endereço indicado no Anexo I 

do instrumento convocatório, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas de 

acordo com a data e a hora da entrada da viatura na oficina da CONTRATADA, 

visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas 

na Cláusula Nona deste contrato.

I  -  A  entrega  deverá  ser  realizada  perante  a  CPARM  designada  pela 

CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e 

de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá o serviço para verificação 

de  especificações,  quantidade,  qualidade,  prazos,  preços,  embalagens  e  outros 
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dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela 

CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente, mediante recibo;

b)  Definitivamente:  no prazo máximo de 2 (dois)  dias corridos,  contados após o 

recebimento provisório para a verificação da integridade e realização de testes de 

funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da 

proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de 

termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal,  em conformidade com as 

normas internas da CONTRATANTE.

II - O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com 

as especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob 

suas expensas os reparos, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contados a partir do 

recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular 

entrega do objeto em condições de ser aceito.

III  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  a  Comissão 

Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) reduzirá a termo os 

fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV  -  Em caso  de  necessidade  de  providências  por  parte  da  CONTRATADA,  os 

prazos  de  pagamento  serão  suspensos  e  considerado  o  serviço  em  atraso, 

sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme 

o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

A CONTRATADA assegura garantia da prestação de serviço objeto deste Contrato, 

dentro do período 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo do 

serviço pela CPARM, independente da vigência deste.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  através  do  Sistema  Integrado  de  Administração 

Financeira  – SIAFI/MG,  por  meio de ordem bancária  emitida por  processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado 
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(Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 

(trinta)  dias  corridos  da  data  de  aceitação  do  bem,  pela  CONTRATANTE, 

acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no 

Anexo I, de acordo com o artigo 1º, do Decreto Estadual nº 40.427 de 21 de junho 

de 1999.

§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de 

pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:   1251.06.181.141.4232.0001.3.3.90.39.18.0.27.1;  1251.06.181.141. 

4232.0001.3.3.90.39.18.0.10.1;  1251.06.181.141.4232.0001.3.3.  90.39.18.0.60.1; 

1251.06.181.141.4289.0001.3.3.90.39.18.0.34.1, bem como nas demais dotações e 

fontes de recursos previstas no PARO 2014 correspondentes ao objeto licitado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA

a) Prestar o serviço objeto deste ajuste, quando solicitado, de acordo com os prazos 

estabelecidos na proposta e no Anexo I do instrumento convocatório, contados a 

partir da data da assinatura do presente Termo Contratual;

b) Observar para transporte, quando necessário, seja ele de que tipo for, as normas 

adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.;

c) Fornecer, juntamente com a entrega do serviço, toda a sua documentação fiscal e 

técnica;

d)  Responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  relativos  à  execução  do  serviço  a  si 

adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de 

destino;

e)  Cumprir,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  as  obrigações  assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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f)  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pela 

CONTRATANTE;

g)  Responsabilizar-se  pela  assistência  técnica  e  manutenção  gratuita  durante  o 

período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e manutenção sejam 

prestadas por outra empresa, conforme declarado na proposta da CONTRATADA;

h)  Arcar  com eventuais  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE e/ou  a  terceiros, 

provocados  por  ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados, 

contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

I) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

j)  Responsabilizar-se,  com  foros  de  exclusividade,  pela  observância  a  todas  as 

normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que 

se  refere  aos  seus  empregados,  como  a  contratados  e  prepostos, 

responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da 

eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda 

que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a 

juízo  e  condenado  pela  eventual  inobservância  das  normas  em  referência,  a 

CONTRATADA  obriga-se  a  ressarci-lo  do  respectivo  desembolso,  ressarcimento 

este que abrangerá despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na 

referida condenação.

II - Da CONTRATANTE

a)  Comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assinando-lhe prazo para que a regularize,  sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratualmente previstas;

b) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

c) Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do 

que se dará ciência à CONTRATADA;

d) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena 

execução do contrato;

e) Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.
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CLÁUSULA NOVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 

injustificado  na  execução  do  objeto,  sujeitará  a  CONTRATADA  às  penalidades 

previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, em 

conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta 

do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, 

e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

II  -  MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato,  nos 

seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

do fornecimento/serviço não executado;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço não realizado, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

III  -  MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total  ou parcial  do contrato, de 

20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  fornecimento/serviço  não  realizado,  ou 

entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a 

que  é  destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor,  ou,  ainda,  fora  das  especificações 

contratadas;

IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 

nos termos e prazos do artigo 6º, da Lei Estadual nº 13.994, c/c o art. 47 do Decreto 

Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  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 contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior.
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VI  -  O  valor  da  multa  aplicada,  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela 

Administração  ou  cobrado  judicialmente,  podendo  ainda  ser  pago  pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis;

VII  -  As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  de  ofício  ou  por 

provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no 

Contrato.

VIII  -  A  pena  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais 

sanções, conforme disposto no § 4º, do artigo 38, do Decreto Estadual nº 45.902, de 

27 de janeiro de 2012.

§1º Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito.

a) Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, 

guerra,  revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto, 

perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável 

de qualquer das partes contratantes.

§ 2º Findo processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 

pagamento  em  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum 

pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

§ 3º A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou 

em parte,  quando  o  atraso  na  entrega  do  bem for  devidamente  justificado  pela 

CONTRATADA  e  aceito  pela  CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este 

improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§ 4º Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos 

de  Licitar  e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após 

processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta 

se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 

45.902, de 27 de janeiro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo  Chefe da Seção de 

Transportes  do  47º  BPM,  ao  qual  competirá  velar  pela  perfeita  exação  do 
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pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA 

e  neste  instrumento.  Em  caso  de  eventual  irregularidade,  inexecução  ou 

desconformidade na execução do contrato,  o agente fiscalizador dará ciência ao 

CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências 

exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer 

dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a 

terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§  1º  A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  e  nem  reduz  a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades  havidas  na  execução  do  ajuste,  aí  incluídas  imperfeições  de 

natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela 

lei civil.

§ 2º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens 

objeto do serviço ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do 

edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente  Contrato terá seu prazo de vigência até 31/12/2014,  a  partir  de sua 

assinatura, sem prejuízo do prazo de garantia, constante da Cláusula Quinta.

§1º  O  presente  contrato  poderá  sofrer  alterações,  bem  como  acréscimos  e 

supressões,  mediante  termo aditivo,  nos termos do artigo  65,  da  Lei  Federal  nº 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do  

ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa 

ou rescisão do contrato;

II  -  Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão, de que não caiba recurso hierárquico;
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III  -  Pedido de Reconsideração,  por  escrito,  no prazo de 10 (dez)  dias  úteis  da 

intimação do ato.

Parágrafo Único. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de 

quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 

(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à 

autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 

(cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do  processo,  sob  pena  de 

responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos 

previstos  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo  78  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e 

amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,  combinado com o artigo 78 da 

mesma lei.

Parágrafo  Único.  Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da 

CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem 

direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I  - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA 

não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto 

deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial 

em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da 

Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito  o  foro de Belo Horizonte para dirimir  quaisquer  dúvidas na aplicação 

deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 

lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas 

partes  contratantes  e  pelas  testemunhas  abaixo,  dele  extraídas  as  necessárias 

cópias que terão o mesmo valor original.

Muriaé, 10 de fevereiro de 2014.

_______________________________________________
CLÁUDIO NAZÁRIO DA SILVA MACHADO, TEN CEL PM

CONTRATANTE

_________________________________________
LUCIANE APARECIDA VIEIRA PEREIRA SOUZA

CONTRATADA

TESTEMINHAS

_______________________________________
Evanderson da Silva Demarque, 3º Sgt PM

   CPF: 816.855.646-15   

_______________________________________
Jorge Luiz de Souza
CPF: 885.517.176-34
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