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CONTRATO DE PRESTAÇÃO
Contrato

DE SERViÇOS

n. 051/2011

COMUSA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, pessoa jurídica de
direito público interno, sob a forma de Autarquia Municipal, sediada á Av. Coronel
Travassos, nO.287, Bairro Rondônia, no município de Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ
sob o n°. 09.509.569/0001-51, aqui representada por seu Diretor-Geral, Sr. Mozar Artur
Dietrich,
e por seu Diretor Administrativo-Financeiro,
Econ. Eloi Spohr, doravante
denominada, abreviadamente, COM USA,

e
RURAL RENTAL SERVICE LTDA. - EPP, pessoa jurídica, estabelecida á Av. Sertório, n°.
964, Bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n°
93.969.707/0001-91, aqui representada por seu sócio-gerente, Sr. Ivan Neske, adiante
denominada, simplificadamente, CONTRATADA.
As partes acima qualificadas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, tem
entre si justo e acertado este Contrato para prestação de serviços de locação de veículos, "O
Km", com quilometragem livre mensal de 3.000 km por veículo, sem fornecimento de
motorista e de combustível, com cobertura de seguro total, para atender as necessidades da
COMUSA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE Nová
HAMBURGO, conforme as
especificações descritas no ANEXO I - Termo de Referência, tudo em perfeíta harmonia
com a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.O 029/2011 e nos termos autorizados
pela Lei Federal nO.8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas:
PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação
de veiculos automotores
"O" Km, com quilometragem
livre mensal de 3.000 km por
veiculo (três mil), sem fornecimento
de motoristas e de combustível,
com cobertura
de seguro total, para atender as necessidades da COM USA - SERViÇOS DE ÁGUA E
ESGOTO, conforme especificações técnicas e quantidades descritas no ANEXO I - Termo
de Referência em estrita observãncia aos termos e condições do Pregão Eletrônico nO.
029/2011 realizado pela COM USA, e a todas as especificações contidas na licitação a que
se refere e seus respectivos Anexos.
SEGUNDA: DOS DOCU~ENTOS INTEGRANTES
Para todos os efeitos legais, visando a exata caracterização do objeto contratual, além de
estabelecer procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, bem assim
elencar as responsabilidades da CONTRATADA, integram este contrato, como se nele
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Pregão EI.etrônico nO.029/2011, com todos os seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.
c) Requisição nO.49696
Parágrafo único.
Os documentos
referidos no presente item são considerados
suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão, as suas
obrigações, e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
TERCEIRA: DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
3.1. Os veículos objeto da locação deverão, obrigatoriamente,
quantidades e especificações técnicas
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DESCRIÇAO
.• ,

QTO

UNo

,

Lo.cação. mensal de 31
. veículo.s 5 partas, matar
1.0cc

.12

,

05

Lo.cação. mensal. de 03
veículo.s co.m rio. mínimo.
08 lugares, matar 1.4cc,
para transpo.rte de 08
. passageiras

06

Lo.cação. mensal de 01
'veiculo. co.m hack, co.m
no..mínimo. 08 lugares, .
matar 1.4cc, para'
transpo.rte de 08 .
oassâaeiros

12

,
12

'.

.
07

Lo.cação. mehsal de 10
veicUlas caminho.nete,
,
matar 1.3cc.

12

,

DESCRiÇÃO DETALHADA

Auto.móvel na versão. hatchback, 5 partas,
co.m matar 1.0cc" multico.mbustível (gaso.lina e etano.l), ar quente, proteto.r de
MÊS
cárter, desembaçado.r traseíro., retro.víso.r
do. lado. direito., ar quente, ano. 2011, co.r
Branco..
Veiculo. utilitário. co.m no. mínimo. 08
'Iugares, excetuando. o.mbtórista, para
transpo.rte de passageiros, envidra9ado.,
MÊS
matar 1.4cc, multico.mbustível, (gaso.lina e.
etano.l), co.m retro.viso.r do. lado. direito., ano.
2011 ..Co.r Branco..
_.
Veículo. utilitário. co.m no. mínimo. 08
lug'âres, excetuando. o.mo.to.rista, para
transpo.rte de passageiras, ~nvidraçado.,
MÊS
matar 1.4cc, multico.mbustível, (gaso.lina e
etano.l), co.m retro.viso.r do. lado. direito.,
J
hack, ano. 20.1'1. Co.r Branco.
Veículo. caminho.nete, furgão. co.m mínimo.
01 lugar,. excetuando. .0 mo.to.rista, para o.
transpo.rte de carga, matar 1.3cc,
I\IIÊS'
multico.mbustíl(el (gaso.lina eetano.l), co.m
retro.viso.r do. lado. direito., ar quente: ano.
2011.' Co.r Branco..

QUARTA: DOS PRAZOS
.
.
.
4.1. O perío.do..de vigência do. co.ntrato. será de 12 (do.ze) meses, a cantar do. recebimento.
definitivo das veículo.s pela COMUSA, facultada a sua prorro.gação. nas termas e .co.ndições
,do.art. 57, 11 da Lei 8.666/93 e de ac.órdo.co.m as interesses da COMUSA.
..
4.2. Os abjetas desta licitação. co.ntratado.s pela COM USA serão. fo.rnecido.s e entregues pela
CONTRATADA em co.nso.nância co.m as prazo.s e co.ndições dé fo.rnecimento. enunciadas' no.
Anexo. I do. Edital, do. qual deco.rre este co.ntrato..
'
.
4.3. A ino.bservancia do. prazo. fixado. o.casio.nará a aplicação. das penalidades previstas
neste contrato.. .
.
QUINTA: DO PREÇO CONTRATADO EDA FORMA DE F>AGAMENTO .
5.1. Pela lo.,cação. das veiculas abjeto. deste Co.ntrato., aCOMUSA pagará à CONTRATADA
as preço.s ,apresentadas na, Pro.po.sta da CONTRATADA na licitação. em epígrafe, co.nfo.rme
abaixo. discrimil}ado.s:
Late
01

05

QTO

DESCRiÇÃO
I,.o.cação. mensal de 31 veículo.s 5
,o.rtas, matar 1.0cc
. Lo.cação. mensal de 03 veículo.s
co.m'no. mínimo. 08 lugares, matar
1.4cc: para transpo.rte de 08
assageiros

UNo

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

12 .

MÊS

. R$33.499,84

R$401.998,08

12

MÊS

R$7.099,98

R$85.199,76
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06

07

Locação mensal de 01 veículo com
hack, com no mínimo 08 lugares,
motor 1.4cc, para transporte de 08
passaaeiros
Locação mensal de 10 veículos
caminhonete, motor 1.3cc

12

MÊS

R$2.340,00

R$28.080,00

12

MÊS

R$14.720,00

R$176.640,00

57.659,82

691.917,84

Valor Global R$

5.2. Os preços acima compreendem uma franquia global mensal de 3.000 quilômetros livres
por mês, por veículo, e os preços unitários da quilometragem excedente, por veiculo, que
ultrapassarem a quilometragem livre, serão pagos como segue:
I - No caso de serem utilizados mais de 3.000 (três mil) kmlmês em um dos veículos,
a quilometragem excedente será repassada para outro e assim por diante, até que se
esgotem os quilômetros previstos para todos os veiculos, como franquia global mensal, para
cada lote de veiculos;
11 - Esgotados os quilômetros previstos com franquia global mensal, os quilômetros
excedentes serão pagos pela COMUSA pelo menor dos seguintes valores: R$ 0,37 (trinta e
sete centavos) ou o quociente resultante da divisão do valor global da proposta da
CONTRATADA por 3.000 (três mil).
5.3. O preço total mensal a ser pago será calculado multiplicando-se o preço unitário do
quilômetro excedente, pelo número de quilômetros excedentes efetivamente rodados no
mês vencido, acrescentando-se, ainda, o preço mensal fixo de locação dos veiculos.
5.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal
referente aos serviços prestados no mês anterior.
5.5. Para o recebimento das parcelas mensais deverá a CONTRATADA encaminhar à
COMUSA as competentes notas fiscais, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao
da locação dos veículos.
5.6. A COM USA, até o segundo dia útil subsequente ao mês vencido, informará à
CONTRATADA a quilometragem mensal registrada no velocímetro de cada veículo,
facultada à CONTRATADA a verificação "in loco" da quilometragem.
5.7. Fica vedado à CONTRATADA negociar ou efetuar o desconto ou o endosso de
qualquer título originário de seus créditos para terceiros sem a autorização da COM USA,
permitindo-se, tão-somente, cobrança em carteira simples pelo sistema bancário, ou
diretamente na sede da COM USA.
.
5.8. Ocorrendo atraso superior a 10 (dez) dias da data programada para pagamento, será
procedido a título de compensação financeira o pagamento de 0,033% (trinta e três
centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento) de juros ao mês.
5.9. Os preços apresentados na Proposta são finais, não sendo admitidos quaisquer
acréscimos ou acessórios, estando incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos,
contribuições, e demais despesas, custos e encargos, diretos ou indiretos, bem assim todas
as despesas e custos com testes de qualidade, carga, transporte e descarga, seguros, como
também os lucros da CONTRATADA.
5.10. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações /'
fiscais e parafiscais
decorrentes
da contratação
serão de responsabilidade
da
CONTRATADA, inclusive o IR, ISS, IPVA e DPVAT, e demais tributos que incidam ou
.
venham a incidir sobre os serviços prestados ou em decorrência deles.
5.11. Os preços unitários, ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e
\ •
inalterados até o término da contratação.
IJ'.
5.12. No caso dos veiculos não estarem de acordo com as especificações e demais' ~
exigências fixadas neste Contrato, a COM USA fica, desde já, autorizada a r e o \..y' \
pagamento em sua integralidade, até que sejam efetuadas as alterações e retific ÇÕ
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determinadas,

aplicando-se

á CONTRATADA

a multa prevista na cláusula oitava, alínea

"d.2".
5.13. Durante o periodo de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de
qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.
5.14. A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar a execução do seu objeto sem o devido consentimento da COM USA,
sob pena de rescisão do ajuste.
5.15. No caso das partes anuírem em prorrogar o presente contrato, fica estabelecido como
índice de reajustamento anual o IPCA, ou em caso de extinção deste, aquele que vier a
substituí-lo.
5.16. Ocorrendo o aditamento do contrato, fica automaticamente renovado o Termo de
Garantia prestado pela CONTRATADA, por igual período ao da prorrogação.
SEXTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros correrão á conta dos créditos abaixo discriminados:
1.02.03.23.02.00.004.122.0023.2.290.03142.0000
3.3.3.90.3914.00.00.00

LOCAÇAO BENS M V., OUTRAS
NATUREZAS E INTANGíVEIS - pJ

SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pelo fornecimento dos objetos
deste contrato e, conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
a COM USA ou para terceiros, garantindo á COMUSA direito regressivo por tudo o que
acaso tenha que despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive
honorários periciais e advocatícios, e custas processuais.
Parágrafo Único - Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais
obrigações fiscais e parafiscais decorrentes da contratação serão de responsabilidade da
CONTRATADA, assim como todas as despesas com materiais, equipamentos, seguros,
transportes, descargas, deslocamentos, franquias, despesas com manutenção e demais
custos necessários para a execução do objeto contratado, ou dele decorrentes ou a eles
relativos, serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
OITAVA: DAS ALTERAÇÕES E PENALIDADES
É assegurada á COM USA a prerrogativa de, unilateralmente, e forte ao art. 58 da Lei
Federal nO 8.666/93:
a) modificar o presente contrato para melhor adequação ás finalidades de seu objeto,
respeitados os direitos da CONTRATADA;
b) rescindir este contrato nos casos especificados pelos arts. 77 e 78 da Lei Federal n°.
8.666/93, pelas formas elencadas pelo art. 79 da mesma Lei;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar á CONTRATADA as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente, motivadas
pela inexecução total ou parcial deste ajuste:
d.1) advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento
de prazos fixados para o atendimento do cronograma de entregas previsto neste
contrato;
d.2) multa, no valor correspondente a 0,5% (um por cento) da contraprestação
global, . por dia de atraso, a ser calculado desde o 6° dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação, cujo valor será pago na mesma data e
ue a~\
COM USA pagar-lhe eventual contraprestação
devida, mediante com ens ã ..
direta'
"
d.3) ~ulta, no valor correspondente a 5% (cinco por centO~da
ra restaçã ~.'
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global, na hipótese de infração a qualquer cláusula deste contrato, norma legal ou
obrigação fixada pelo Edital da licitação versada, cujo valor será pago na mesma
data em que a COM USA pagar-lhe eventual contraprestação devida, mediante
compensação direta;
dA) multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da contraprestação
global, na hipótese de rescisão motivada por inadimplemento da CONTRATADA,
cujo valor será pago na mesma data em que a COM USA pagar-lhe eventual
contraprestação devida, mediante compensação direta, ou cobradas judicialmente;
d.5) suspensão do direito de contratar com a COMUSA, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais;
d.6) declaração de inidoneidade, para participar de licitação junto a Administração
Pública, na hipótese de recusar-se á execução do objeto contratado.
S1° - Se o licitante deixar de entregar qualquer documentação exigida, apresentá-Ia
falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a
Administração Pública, sem prejuizo das multas previstas no edital e das demais
cominações legais.
S2° - A sanção de advertência de que trata a letra "d1 ", poderá ser aplicada nos seguintes
casos:
I - descumprimento das determinações necessárias á regularização das faltas ou
defeitos observados na prestação do objeto;
11 - outras ocorrências que possam acarretar transtornos á COM USA, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave.
S3° - A penalidade de suspensão será cabivel quando o licitante participar do certame e for
constatada a existência de fatos que impeçam a contratação com a Administração Pública.
Caberá ainda a suspensão quando o licitante, por descumprimento de cláusula editalicia,
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da COM USA.
S4° - Será propiciada defesa á CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
NONA: DA RESCISÃO
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
das causas enumeradas no art. 78, da Lei Federal nO.8.666/93.
S 1° - A rescisão do contrato poderá se proceder sob qualquer das formas delineadas no art.
79, da Lei Federal nO.8.666/93.
S 2° - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI e
XVIII, do art. 78, da Lei Federal nO. 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
S 3° - Será propiciada defesa á CONTRATADA, antes da rescisão contratual.
DÉCIMA: DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:
A COM USA reserva-se no direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a execução
do objeto contratado, mediante pagamento dos serviços já executados, sem que caiba

I
i'

:~~I:U::~::::::~::~:~on:
:~::R::A::da,
recusar todo e qualquer veiculo que não
atender as especificaçôes ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalização, sem
que caiba qualquer ressarcimento ou contraprestação, sendo Obrigação da CONTRATADA~..
proceder á respectiva substituição, imediatamente.
.
S2° A CONTRATADA se compromete a aceitar a instalação de aparelhos rastreado s os
veículos locados.
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S3° Se qualquer das peÍrtes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por
. omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato elou dos documentos e 'anexos do Edital que dele fazem parte, tal fato não terá o
condão de liberar, desonerar ou dé qualquer forma afetarou prejudicar esses mesmos itens
e condições, os quáis permanecerão inillterados e plenamente exigiveis, como se nenhuma
tolerânCia houvesse ocorrido.
.
"
.
S4° Aplicam-se a este contrato, as disposições da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações, que regulamenta as' licitações e contratações promovidas pela
COM USA.

"

DÉCIMA PRIMEIRA:' ÓO FORO
.
Elegem as partes contratantes o Foro desía Comarca de Novo Hamburgo/RS, para dirimir
todas e quaisquer controvérsias oriUndas deste Contrato, renuncia'ndo expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seús representantes legais, firmam
o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual for,ma e teor para um só e jurídico efeito,
'perante as testemunhas abaixo-assinadas.
'
'
Novo Hamburgo/RS,
,

D2b ,de~ ~Wer.

.'

de2011.

USA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE N

"
t
LTDA.-EPP

I

.

,
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TERMO DE RECEBIMENTO
,

. A Autarquia

'

".'

Municipal COM USA -SERVIç:OS

"

HAMBURGO,

_.".

'"

-.

OEÁGUA
'.;

inscrita no CNPJ sob o n° Oil,509.56~/0001-51,

Encarregado

Administrativo

da f'roi~,

.'

,-

"o'

.

para fins. de atendfmentoao

1.'

-

.

'- -'

.

'.,'

\.

.

inscrita no CNPJ sob o nO93.969.707/0001-91,
~. .
.'

-

,

',!'.

,

> 1) Veiculo

é

5 portas,

,objeto do

'"

.<

'

'~-

LTOA. - EPP,
-,"

•

'

'-'"

,',

,-

,

qúe.

e de acordo com o processo
adminisírativo
'.
-

nO4-2/5/2011 ,conforme segue:

'

,"

.

,", Contrato n° 05f12011 firmado com- a empresa RURAL RENTAL SERVICE
~:'

,:,"

ne,ste ato representa por seu

Sr: João Pedro Boeira' de Souza, DECLARA

recebeu nesta. d~ta os veiculos abaixo descritos
~

E ESGOTO OÉ NOVO '
,.

'-

I

motor, 1.0cc, placa ISK-5~6i,

,2011/2012.

chassi

98D17164LC5796121"
-,
'

"

.'

'

ano

,

2) Veiculo
r

.

5 portas, , motor

Chassi 98D171,64LC5796145.,

1.Ocç, placa ISK:1260;

ano

2011/2012 .
I'

3) Veiculo

5 portas,

2011/2012.

..,

4) , Veiculo, 5 portas,

,

chassi

98D17164LC5795429,

'ano,

motor ,1.0cc, placa ISK~1466, chassi

98D17164L05796141,

ano

motor',1.0cc,

chassi

98D17164L05796138;
. ,

ano

chassi

98D17164LC5796148,

ano

<i:hassi 98D17164LC5794761,

ano

motor,- 1.0'cc, placa ISK-3590,

2011/2012.
5) Veiculo

5 portas,

placa 'ISK-1265,
,

"

2011/2012.

,

.~-,

6) Veiculo' '5 portas, ' motor
2011/2012,
'7)

C

Veículo

1,Occ, ' placa 'ISK-1275,

,

,

\

"

5 portasl, motor. 1,Occ, placa ISKc1282,
,

,

2011/2012.
\

.'

8) Veiculo

.

'

5 portas,

motor

1.0cc, placa. ISK-1298,

chassi' 98D 17164LC579614 7, ano ,',

2011/2012.

9~ Veículo 5, portas, motor; :1.0éc, placa ISK-1351, ' chassi g8D17164LC5796130,.ano,
2011/2012, '
" 10) Veiculo

-'"

,

5 ',portas, motor

2011/2012,

,

1:0cc, placa ISK-1355,

chassi

98D17164LC5796129,

ano

-

"

5. portas,

motor

1:Occ"
placa. ;ISK-1359, chassi
',~
.,

98D 17164LC5795500,

ano

12) Veiculo •.5 portas,

motor

1.0cé,. plaéa. ISK-1362,

chassi

~8D17164LC579!>139,

ano

chassi

98D17164LC5795953,

ano

, 11) Veícúlo
, '2011/2012.

'2011/2012.'
,13)Veículo

.'

'
5 'portas, motor1.'Occ,placá

-2011/2012:

ISK-1365,
\..
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5 portas, motor 1.0cé, placa ISK-1367, chassi 9BD17164LC5796125,

ano

15) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, .placa ISK-1373, chassi 9BD17164LC5795433,

ano

14)Veiculo
2011/2012.',

2011/2012.
16)Veiculo' 5 .portas, motor 1.0cc, placa ISK-1384, chassi 9BD17164LC5795499,

ano

2011/2012.
17)Veiculo

5.portas,

motor '1:0cc,

placa ISK-1387, chassi 9BD17164LC5796154,

ano

'18) Veículo _5 portas, motor 1.0cc, placa ISK-1395, chassi 9BD17164LC5795430,

ano

2011/2012.

201112012.

c

19)Veiculo

5 portas, moto( 1.0cc, placa ISK-1399, chassi 9BD17164LC5796153,

ano

20) Veículo 5 portas, molar 1.0cc, placa ISK-1413, chassi 9BD17164LC5796136,
,

ano

2011/2012.

2011/2012.
21) Veículo 5 portas, motor 1.0cc, placa ISK-1422, éhassi 9BD17:164LC5796131, anÇl
2011/2012.
22)Veículo

5 portas, .motor 1.0cc, placa ISK-1424, chassí 9BD17164LC5796140,, ano

2011/2912.
23)Veiculo

5 portas, molar' 1.0cc, placaISK-1429,

chassi. 9BD17164LC5796152,

ano

2011/20'12.
24) Veículo

5

portas, motor 1.0cc,' placa ISK-1291, chassi 9BD17164LC579613:4, ano

l

2011/2012.

-c

, t,

.

25) Veículo 5 portas, molar 1:Occ, placa ISM-7901; chassi 9BD17164LC5795980,
2011/2012.
26)Veiculo

ano

5 portas; motor 1.0cc, placa ISM-3830,. chassi 9BD17164LC5796116,

ano

5 portas, molar 1.0cc, placa ISM-3632, chassi 9BD17164LC5796120,

ano

2011/2012.
27)Veiculo
2011/2012.
"-

28)Veículo

5 portas, motor 1.0cc, placa ISM~3610,. chassi 9BD17164LC57961 09, ano

2011/2012:
29) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ISM-3766, chassi 9BD1('164LC5796416,

ano

2011/2012.
30)VeIculo

5 portas, motor 1.0cc, placa ISM~3728, chassi 9BD17164LC57961 05, ano

2011/2012.
31) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc,. Placa, ISM-9344, ch.assi_9BD17164LC5796373,
2011/2012.
•

. ,

-

~
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;

32) Veículo com no minimo 08 lugares, motor 1.4cc, para transporte de 08 passageíros;
placa ISM-8003, chassi 9BWMF07X1CP015787,

-

-

,

33) Veiculo com

1)0

ano 20.11/2012.
"

mini mo 08 lugares, motor 1.4cc, para transporte

placa ISM-7971, cha~si 9BWMF07X1CP015773,

de 08 passageiros,

ano 2011/2012.

34) Veiculo com no mínimo 08 lugares, motor 1.4cc, para transporte
placilISM-7965,

de 08 passageiros,

chassi 9BWMF07X1 CP015792, ano 2011/2012,

35) Vefculo c~m hack, com no minimo 08 lugares: motor 1.4cc, pára transporte

.

'-

,

. passageiros, placa ISM-7957, chassi 9BWMF07X1CP0157Ú,
36)VeícLÍlo caminhonete,

de 08

.

ano 2011/2012,

motor 1.3cc, placa ISK-1306, chassi 9BD255049C8928777,

ano

caminhonete,
.

motor 1.3cc, placa ISK-1321, chassí 9BD255049C8928877,

ano

38) Veículo caminhonete,

motor 1.3cc, placa ISK-9373, chassi 9BD255049C8930533,

ano

.

'<,

2011/2012.

c

-

37)Veiculo

..

.

2011/2012.

2011/2012.

39) Veí.culo caminhonete, motor 1.3cc, placa ISM-9354, chassi 9BD255049C8939377,
.
2011/2012.

.

~,

'

ano
.

,

,

40)Veículo

.'

"

caminhonete,

motor 1.3cc, placa' ISM-9346, chassi 9BD255049C89,30378,

ano

motor 1.3cc, placa ISM-9376,. chassi9BD255049C8930530,

ano

motor 1.3cc, placa ISM-0354', chassi' 9EfD255049C8930376,'

ano

caminhonete,

motor 1.3cc, placa ISM-8089, chassi 9BD255049C8930512,

ano

44) Veículo caminhonete,
.

motor 1.3cc, placa ISM-7874, chassi 9BD255049C8929232,

ano,

motor 1.3cc, placa ISM-7968; chassi9BD255049C8929447,

ano

2011/2012.
41) Veículo caminhonete,
2011/2012.
42) Veículo caminhonete,

..'

\.

'2011/2012.:
43)Veículo
2011/2012.

2011/2012.
45)Veiculo

caminhonete,

2011/2012."

As partes, por seus representantes abaixo-assinados,

".

-

firmam o presente instrumento, em 03

'

(três) vias de igúal forma e teor para um só e jurídíco efeito.

, Novo Hamburgo/RS,

10
--

de novembro de 2011, .

,

3
.,

SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Av, Coronel Travassos, 287 - B. Rondônia - CEP9341 5-000 - Novo Hamburgo - RS- Fone: (51) 3036-1121 - Fax: (51) 3036-1129'•

•

'.

'-

www.comusa.com.br

I

'.

.cõAAõsÃ .
. FAz PARTE DA SUA VIDA

f
"

'

.

,

COM USA - SERViÇOS OE ÁGUA E ESGOTO NOVO HAMBURGO
Nome:,~Assinatura:_~'

'-'

~-------------

,J:i3~ r6~g~ t? 12g.

, CPF nO:

BURAL RENTAL SERVICE LTOA. - EPP

C((jJ

Nome:
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.
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Assinatura:
CPF nO:
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•

\

.
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.
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TERMO DE ADITAMENTO "AO CONTRATO N° 051/2011
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE VEíCULOS QUE FIRMAM A COM USA SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
E RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP.
Pelo presente instrumento de Aditamento, a COM USA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
DE NOVO HAMBURGO e RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP., ambas já qualificadas
no Contrato nO 051/2011 de serviços de locação de veículos automotores "O" Km, com
quilometragem livre mensal de 3.000 km por veiculo, sem fornecimento de motoristas e de
combustível, com cobertura de seguro total, que entre si firmaram na data de 28/10/2011, e
em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nO029/2011, resolvem aditar o contrato
original em conformidade com o art. 65, inciso I, alínea b, e 91°, da Lei 8.666/93, mediante
as cláusulas e condiçôes que seguem:
1° Com base na necessidade de acréscimo quantitativo dos servrços de locação de veículos,
o contrato original é aditado em 23,21 % (vinte e três vírgula vinte e um por cento),
perfazendo o acréscimo da quantia de R$13.378,44 (treze mil e trezentos e setenta e oito
reais e quarenta e quatro centavos) por mês, conforme tabela abaixo discriminada:
DESCRiÇÃO
Locação Mensal de veiculos
5 portas, motor 1.0cc, cor
branco
Locação mensal de
veículos com no mínimo
08 lugares, motor 1.4cc,
para transporte de
passaaeiros, cor branco

QUANTIDADE
ACRESCIDA

UN

VALOR UNITÁRIO

08

UN

1.080,64

02

UN

2.366,66

VALOR MENSAL
8.645,12

4.733,32

.

2° O presente aditamento contratual iniciará a sua vigência na data de recebímento
veículos pela COM USA.

dos

3° Os veículos decorrentes deste aditamento serão fornecidos
e entregues pela
CONTRATADA em consonância com os prazos e condições de fornecimento enunciadas no
Anexo I do Edital, do qual decorre este aditamento.
4° As despesas do presente aditamento correrão á conta da seguinte dotação orçamentária:
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03142.0000
3.3.3.9.0.39.14.00.00.00

I

Locação Bens Móveis, Outras
Naturezas e Intan íveis - P.J.

5° Permanecem em pleno vigor as demais condições e cláusulas do contrato origínal, não
alteradas pelo presente Termo de Aditamento, devendo este ser considerado parte
. integrante e Inseparável daquele.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, firmam
o ~resente. Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e
Jundlco efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas.

Aditamento I

ao Contrato n. 051/2011 - Rural Rental Service Lida. - EPP

'.

~

~~.
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, ::'
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"
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Testemunhas:

.i

J

. ,

".

I

.....

,.

-

,

..

"

"

,.

.I

I

Aditamento l-ao Contraton.

051/2011 -: Rural Reptal Service Lida. - EPP

.'~.
r
.

.'

.

.
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TERMO DE ADITAMENTO 11AO CONTRATO, N° 0'51/2011
DE CONTRATAÇÃO'DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
EM
LOCAÇÃO DE VEíCULOS QUE FIRMAM A, COM USA SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
E RURAL RENTAL SERVICE LTDA -EPP:

-

. Pelo presente instrum~nto de Aditamento; a COM USA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOT() .
, DE NOVO HAMBURGO e RURAL RENTAL SERVICE LTDA : EPP"ambas já qúalificadas
no Contrato nO,051/2011 de serviçOs de .locação de veiculos automotoreE; "O" Km, com
quilometragem livre mehsafde 3.0ÓO km por veiçulo, sem f~rneciinento de motoristas e de .
combustivel, com "cobertura de seguro tot,!l, firmado em
28/10/2011 e aditado em
,17/07/2012, e em conformidade como Edital
Pregão Eletrônico nO 029/2011, resolvem
.aditar o c<Ínlrato original em conformid'l.de como art. 57, inc. 11,da L:ei 8.666/93, mediante.
as cláusulas e condiçõ~s que s~guem:
'
,

90

"

,1° o. praz~:de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato original fica prorrogado per'
12 (doze) .meses, a contar de i8 de novembro de 2012. .
'
.
,2° Com fundamento na Cláusula Quinta, Item 5.15 do Contráto original, o preço dos serviços
.contratados é reajustado Com ba~e na variação positiva dqIPCA, correspondente a 5,24%
(cinCo virgula vinte e quatro por ,cento), ocorrido noperiodo de setembro de' 2011 a agosto
de 2012, de forma que a,COMUSA 'pagará:a' Co.NTRATADA o valor mensal de R$
.' 7,4.760,66 (setenta e quatro'mil, setecentos e sessenta, reais e sessenta e'.seis centavos),
totalizando o valor ,global de R$897.127,92 (bitocentos'e noventa e sete mil cento e 'vinte e
sete -.'
reais e nóventa e dois centavos),
conf~rme tabelà
abaixo:
' :.
,
'
.
.
Lote
01

,

05,

06
,
07

DESCRiÇÃO.

Locação mensal de 39 veículos 5
..
12'
oortas, motor 1.0ct.
Locação mensal de 05 veículos'
,com no minimo 08 lugares, motor'
,12
l:4cc, para tran'sporte "de 08 .. .
. passaQeiros
.'
Locação me.nsal de 01 veículo com
hack, com no minimo 081í.Jgares,
12
motor 1:4cc, para transporte de 08 I.
,
.. "oassagéiros' .
.'
'Locaçãómensal
de10 veículos
12
caminhonete, motor 1.3cc ,.

.

,

'OTO

--

;

.

UN.,

VALOR
MENSAL

VALOR
To.TAL

MÊS

,R$44.353,14

R$532.237.68

}.

..

,

MÊS

F$12.453,30.

R$149:439,60

..
I

MÊS
'

•.

MES

Valor Global R$

R~2.~62,62

R$29.551,44

. R$15:491 ,60
,

R$185.899,20

74.760,66

897.127,92
~.
.

'

,

.

3° Permanecem em pl~no 'vigor as demais condições e'cláusulas, dô ,contrato ~riginal, nã~
alteradas pelo pre~ente Termo de Aditamento,. devendo este ser considerado parte
Integrante e Inseparavel ~aquele.
4°,o.s recursos financeiros
discriminados:'

Ad'.~'"to tt

:0

~tffito "

doprésente
"

051;'0;1-

~

acréscimo correrão' á' conta dos créditos abaixo .

Fin,"; R'nl.l S'N';' Ltd.~

éÕMOSÁ

~.
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1.0203230200.017.512.0023.2.29003142.0000

I

3:3.3.9.0.39.14.00.00.00'

'~

.

.

.

Locação Bens Móveis, Outras
Naturezas e Intan iveis - P.J.

50 Pe'rmarÍecem em pleno vigor as demais condições e cláusulas 'do ~ontrato original, não
alteradas pelo presente Termo de Aditamento',. devendo' este ser. considerado parte
, , integrante e inseparável daquele.")
.
E, por assim estarem justas e.contratadas, as'partes,'por seus representantes legais, firmam
_o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e foni1a, para um só e
. juridico efeito, peran.te as testemunhas abaixo-assinadas.
.
Novo Hampurgo, 16 de novembro de 201(2. - -'
COM USA - SERViÇOS DE'AGuÁ

ÉES~ÓTO

GO

DE Nbvo

!

- L
Moz

,
TOA - EPP.

.

'festemunhas:
,

'.

.,

I

,.
I .

)

J

,

.

•

"
~'

',.

~

,

)

{

Adit~m~nto /I
,

2,

ao Cont:aton. 051/2011-~ Rural Renlal Service'Uda. ,.- EPP
'

/

.

, '
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TERMO
--

DE RECEBIMENTO

A Autarquia Municipal COMUSA,.

.

SERViÇOS

DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO

HAMBURGO, inscrita no CNPJ sob o nOC9.509.569/0001-51,
Encarregado

Administrativo

neste ato representa por seu

da Frota, Sr: Gustavo Sove Rossi, DECLARA

que recebeu

nesta data os veiculas abaixo descritos para fins de atendimento ao aditamento do objeto do
Contrato nO051/2011 firmado com a empresa RURAL RENTAL SERVICE LTDA .• EPP,
inscrita no CNPJ sob o nO93.969.707/0001-91,

e de acordo com o processo administrativo

nO4-2/5/2011, conforme segue:

1) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3517, chassi 9BD17164LD5834704,

ano/modelo

2012/2013.
2) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3524, chassi 9BD17164LD5834730,

ano/modelo

2012/2013.
3) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3506, chassi 9BD17164LD5834706,

ano/modelo

2012/2013.
4) Veículo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3510, chassi 9BD17164LD5834788,
2012/2013.

ano/modelo

../

5) Veículo 5 portas, motor 1.0cc, placa 111-3540, chassi 9BD17164LD5834703,

ano/modelo

2012/2013.
6) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3498, chassi 9BD17164LD5834617,

ano/modelo

2012/2013.
7) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3535, chassi 9BD17164LD5834589,
2012/2013.

ano/modelo

8) Veiculo 5 portas, motor 1.0cc, placa ITI-3529, chassi 9BD17164LD5834702,
2012/2013.

ano/modelo

I

I
9) Veiculo com no minimo 08 lugares, motor 1.4cc, para transporte

de 08 passageiros,

placa ITH- 6599, chassi 9BWMF'07XOCP028059, ano/modelo 2012/2013.
10) Veículo com no mínimo 08 lugares, motor 1.4cc, para transporte
placa ITH- 6607, chassi 9BWMF07XOCP028076,

I

de 08 passageiros,

ano/modelo 2012/2013.

,

,

i

!

As partes, por seus representantes abaixo-assinados,

firmam o presente instrumento, em 03

(três) vias de igual forma e teor para um só e juridico efeito.

Novo Hamburgo/RS,

26 de julho de 2012.

COMUSA - SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOVO HAMBURGO

Go::>r",-,o ~
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RURAL RENTAL SERVICE LTDA. - EPP

Nome: .
Assinatura:
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CPF nO:

..

JJ4
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.
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