CONTRATO Nº 20190842
O MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.442.825/0001—05, com sede na Rua

Tristão Gonçalves, 185, Bairro Centro, 'Cidade de Jaguaretama, Estado do Ceará,
CEP 63.480.000, através da SEC. MUN. DES. RURAL, REC. NAT. E APOIO
COMUNITÁRIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.442.825/0001—05, neste ato

RAIMUNDO EUDIVAN DA
SILVA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa LGA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA EIRELI, pessoa jurídica de direito

representada pelo respectivo(a) Secretário(a), Sr.(a)

privado, sediada à Rua dos Inhambus, 20, Bairro do Bosque, Cidade Araguari,
Estado de Minas Gerais, CEP 38446—088, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.587.515/0001-89, por seu representante legal, Sr. LUCAS GUIMARAES
ALMEIDA, portador do CPF nº 014.697.346—13, doravante denominado
CONTRATADO, fimam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº
010/2019-PE, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/ 93 Lei das
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
—

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ABATEDOURO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMADOS
CE, conforme anexos,
—

parte integrante deste processo licitatório referido na cláusula primeira, no
qual restou vencedor o contratado.

ITENS DO CONTRATO
ITEM

039225

DESCRIÇÃO/ESPECIFICACOES
GRADE DE DESLIZAMENTD

SIMPLES

(BOVINO)

-

Marca.;

LGA

"Grade de deslizamento
simples (Eovinº)Finalidade:
Recepção de animal na saída do box. Consc:ucão:Grade
simples totalmente fabricada em tubo DIN 2440 de 2",
todo o conjunto será galvanizado."
039227 GUINCHO P/ SANGRIA BOVINA
Elevação vertical de animais atordoados. Construçãº:
de aço SAE 1020 dobrada de 3/15ú,
Base em chapa

carretel

039225

em

tubo

DIN2440,

discos laterais

&

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1,00

7.000,000

7_000,00

,

16.499.000

16.499,00

,

1.579.000

UNIDADE

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

eixos

montados em mancal
de
rolamento
e
acoplamento
padronizadas, acionamento por redutor de velocidade,
5 CV , com
&
de
motor
elétrico
acoplado ao carretel
transmissão por polias e correias. obs: acompanha o
guincho cabo de seu de «n e roldana guia superior &
roldana guia e / bico de urubu.

E ÁGUA - Marca.: LGA
separação de sangue e água. ConstruçaozAçu inox AISI
304, com tampas individuais em tubo inox de 4x3, para
captação do sangue e da água de lavagem, tendo
separação por tampa removível.

RALO DUPLO PARA SANGUE
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3.158,00

FZKJAAC) ÁR<3 PJ(DXÍC) CICDR”

039230

1,00

5.499,000

5.499,00

UNIDADE

10,00

1.480,000

14.800,00

UNIDADE

1,00

19.200,000

19.200,00

p/ maior segurança do operador, carcaça
capacidade de 150 animais/hora. Composta por compressore
de ar, pistola p/ atordoamento, filtro, regulador
lubrificador, mangueira espiral, 01 engate rápido.

26.500,000

26.500,00

de
linha em viga 1 de 5' 12 metros 1500
Viga Ide 6" 06 abraçadeiras Dl descida com freiºs
mmol desvio semi automatico.

LAVATÓRIO

Marca.:

C/ ESTERILIZADOR (01 BICO)

TIPO PEDESTAL
LGA

Lavagem de braço e mãos de funcionários das seções onde
se manipula os produtos comestíveis. Confeccionado em
chapas de aço inox AISI—304, válvulas vazão americana
tipo joelho de é e
3.1/2 Válvula de acionamento
saboneteira globo. Esterilizador construído em aço inox
Nº!
18, com porta para facas e fuzis ou
AISI 304
ganchos, entrada de água, dreno e ladrão. LGA
Marca.:
039231 CARRETILHO PARA SANGRIA BOVINA
em
Movimentação aérea de bovino. Construção: Roldana SAE
pino em aço
aço SAE 1020, usinado com rolamento,
)(
l/ZÚ
SAE
1020
de
EM
2.1/20
AÇO
1045 USINADD, SUPORTE

'

- corrente polida

039232

() FªCJNJC)!

UNIDADE

—

qalvani zados .

ferro

em

«(A,

suporte

e

correntes
(CABO

PISTOLA PNEUMÁTICA P/ ATDRDOAMENTO DE BOVINOS
CURTO C/ COMPRESSOR) — Marca.: EQUIPMRIG

posterior sangria.
p/
trabalho de
de
Caracteristicas técnicas: pressão
160/175 libras, proteção do gatilho, proteção superior
em aluminio e

Atordoamento de bovinos

039233

039234

-

Marca.:

UNIDADE

1,00

'

Mar

UNIDADE

1,00

4.995,000

4.999,00

UNIDADE

1,00

4.999,000

4.999,00

UNIDADE

1,00

13.459,000

13.499,00

UNIDADE

1,00

14.999,00!)

14.999,00

UNIDADE

1,00

4.999,000

4.999,00

Serra: peito plataforma metálica com escada e corrimão
1a, e pés em tubo de 5a, piso confeccionado
em tubo de
em chapas de aço SAE - 1020 xadrez antiderrapante de
3/1513. Acabamento galvanizado.
M
MM)

UNIDADE

1,00

5.000,000

5.000,00

arca. : LGA
Evisceracão abdominal e torácica plataformaemmetálica
tubo de
com escada e corrimão em tubo de 10, e pés
6h, piso confeccionado em chapas de aço SAE- 1020
Acabamento
16h,
3/
xadrez antiderrapante de
galvanizado.
VERMELHAS(
TORÁCICA

UNIDADE

1,00

3.900,000

3.900,00

UNIDADE

1,00

6.350,000

6.350,00

UNIDADE

1,00

1.849,000

1.549,00

CONJUNTO TRILHAMENTO
LGA
10 metro de

PLATAFORMA
LGA
1 a

ca.:

Esfola
metálica

P/ TRESPASSE (760

e 2 a
com escada

SAE'lOZO

X

1200 X 2000

MM)

e 22 trespasse Plataforma
e corrimão em tubo de 1a, e pés em

pata, 1ª

de aco
piso confeccionado em chapasAcabamento
de 3/160.
xadrez antiderrapante

tubo de su,

039235

AERIO NAO MECANIZADD 10MT

galvani zado ,

PLATAFORMA PARA POUPAO
:
LGA

760 X 1000 X 1300

MM

-

Marca.

de
Plataforma metálica com escada e corrimão em tubo
de aço
m, em tubo de ao, piso confeccionado em chapas
Acabamento
de
3/16u.
SAE— 1020 xadrez
antiderrapante
galvanizado.
039236 GUINCHO P/ TRESPASSE Marca.: LGA
Elevação das patas p/ troca de Cªrretilhas. Construção:
—

de aço SAE 1020 dobrado de 3/1611,
em Chapa
e eixos
carretel em tubo DIN 2440, discos laterais
acoplamento
e
rolamento
de
montados em mancal
padronizado, acionamento por redutor de velocidade,
de 2 Cv, com
acoplado ao carretel e & motor elétrico
correias. Obs ; acompanha o
transmissão pôr polias
guincho cabo de aço 5/l6u e roldana guia e] bico de
urubu.
039237 GUINCHO C/ ROLO P/ RETIRADA DO COURO - Marca.: LGA
DIN 2440,
Retirar couro.Rolete: Confeccionado emem tubomancais
de
discos laterais e eixos montados
de 4u.
rolamento e cavalete em viga úUú laminada SAE
1020
de
aço
Guincho: Construcao: Base em chapa
dobrada de 3/1513, carretel em tubo DIN2440, discos
de 04 CV,
laterais & eixos, acionado por motor elétrico
com transmissão por polias e correias. obs: acompanha o
guincho cabo de aço 5 flsu c/ corrente
—
039238 PLATAFORMA P/ SERRA DE PEITO (760 X 1000 X 800 MM)
Marca.: LGA
Base

039240

PLATAFORMA

P/

EVISCERAÇAO

(760

X

1800 X 1500

-—

— VISC.
FIXA P/ EVISCERAÇAO
500 X 2400 X 1100 MM) - Marcar: LGA
Separar e inspecionar vísceras vermelhas. Totalmente
confeccionada em chapas de aço inox AISI—304. Tendo
ªcabamento em polimento industrial.
(
039242 MESA FIXA P/ EVISCERACAO ABDOMINAL — VISC. BRANCAS
Marca.: LGA
1500 X 1500 X 1100 MM)
Totalmente
Separar e inspecionar vísceras brancas,
confeccionada em chapas de aço inox AISI—304. Tendo
industrial.
acabamento em polimento
039243 DESLOCADOR DE ESÓFAGO C/ ESTERILIZADOR - Marca.: LGA
Deslocar esôfago. Construção: Saca rolha fabricado em

039241

MESA

'

Vergalhão inox de
úx 600 mm.

3/81),

esterilizado

em

tubo inox de

4
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RUMO AO
039244

039245

039246

METRO DE CORRENTE
LGA

P/ TRANSFERÉNCIADE

CALHA COLETORA DE
Marca.: LGA

RESPINGOS (400 X 5000

a.:

Corrente galvanizada de
as cabeças.

com gancho

(1,

—.

-

CABEÇAS

X

Novº Com o Povoa.

Marc

UNIDADE

200,000

2.000,00

3.050,00!)

3.850,00

para pendurar
100

MM)

-

Coletor respingo de água e sangue provenientes das
Confeccionado
cabeças penduradas a serem inspecionadas.
ª 16, tendo acabamento
em chapa de aço inox AISI 304 N
em polimento industrial.
X 1

4.999,000

Marca.:
Serrar carcaca plataforma metálica c/ banqueta, escada
e corrimão em tubo de 1h, e pés em tubo de 6h, piso
1020 xadrez
de aço SAE
confeccionado em chapas
antiderrapante de 3/16. Acabamento galvanizado. MM)

-

1.100,000

Marca.:
Coleta de resíduo provenientes da limpeza e recorte;
confeccionado totahnente em aço Inox AISI 304
TIPO PLATAFORMA C/ ESTERILIZADDR (01 BICO)

4.999,990

P/

PLATAFORMA
000 X 1100

MM)

SERRA DE CARCAÇAS
LGA
—

C/ BANQUETA (760

—

039249

039251

BANDEJA COLETORA DE
LGA

LAVATÓRIO
—

Marca.:

RESÍDUOS (800 X 1000 X 350

LGA

lavagem de braço e
onde se manipula

comestíveis.

mm

7.000.000

SUINQS/CAPRINOS — Marca.: LGA
de
p/
suinos/caprinos
Confeccionado em Perfil de aço SAE

ATORDOAMENTO DE

destinado

a

24.999,95

mãos de funcionários das secções
produtºs
os

Confeccionado em chapa de aço inox AISI — 304 Nº 16,
válvulas vazão americanas 3.1/2 valvulas de acionamento
tipo joelhº de é saboneteira global, medida 500X500x400
039253 Box P/

1.100,00

7.000,00

imobilização

insensibilização.
Lateral e fundo basculante p/ saída de animais
insensibilizadus. A lateral e fundo basculante p/ saída
de animais retornarão a sua posição inicial. atraves de
um sistema de
contrapesos. Acabamento em pintura
1020 com

metálica sobre fundo anticorrosivo.
Marca.: EQUIPAFRIG
INSENSIEILIZADDR DE sumos
insesibilizar suínos p/ posterior sangria. Construçao :
bastão em aço inox ou PVC, c/ pontas também em aço
inox. Ligado ao painel elétrico de controle através de
cabo.. painel de controle c/ chave regular voltagem.
Tempo de duração do choque de 0 a 30 segundos.
039255 GUINCHO P/ ELEVAR SUÍNOS - Marca.: LGA
e
elevação de suínos ao trilho após a escaldagem
depilação. Construção, base em chapa de aço SAE 1020
DIN
discos
tubo
2440,
em
dobradiça de 3/16", carretel
laterais e eixos montados em mancal de rolamento e
acoplamento padronizados, acionamento por redutor de
velocidade, acoplado ao carretel e motor elétrico de 03
Cv, com transmissão
por polias e correias. Obs:
Acompanha o guincho cabo de aço / 5/ 16h bico de

039254

039257

—

urubu,

MÁQUINA

O.)

P/ DEPILAR SUÍNOS

- Marca.:

LGA

Depilação de suínos.

—

60 SUÍNOS/HORA (SEMI AUT

Construção: Estrutura

em

033262

10.000,00

29.500,000

29.500,00

4.500,000

4.500,00

a

CONJUNTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DE

FRIO

—

227.550,000

Marca.

227.850100

ENGEFRIL

conjunto formado por painéis, motores, forcamento de ar
porta
suportes,
termômetro, luminárias internas,
térmica e materiais
para acabamento e vedação das
paredes internas e externas da câmara frigorífica.
050513 BOX PARA ATORDAMENTO DE BOVINOS - Marca.: LGA
Construção:
p/ atordoamento
Contenção de bovinos
Estrutura em perfil Cantoneira, revestidas em chapa de
em perfil,
móvel
SAE
1020
com
estrutura
piso
aço
revestida em chapa antiderrapante 3/160 fixo em eixo e
mancal com bucha- porta de entrada tipo guilhotina, com
sistema de contra peso - porta de saída tipo basculante
com eixos laterais e mancais com buchas.
050515

10.000,000

LGA

retirada das cerdas. Totalmente
Receber Suínos para
confeccionada em tubo galvanizado de 2a.
1

18.780,00

perfil

nun duplo dobrado em chapa de 1/Bí1, c/ revestimento em
Eixo central montado em mancais de
chapa de 1/8.
rolamentos tendo quatro carreiras de borracha com 16
conjunto de unhas raspadoras cada, eixo superior com
grade de retenção dos suínos e trava de abertura para5
saída após a depilação, acionamento por motor de
mm.
cv. Altura total 2400mm; comprimento total 2600
035258 MESA P/ RETOQUE SUINOS (1600 X 1800 X 1100 M) — Mar

ca.:

18.780,00!)

PLATAFORMA
LGA

rua.:

P/INSFECÃO E TOALETE 760x1000x100 mm

—

Ma

UNIDADE

tubo de
plataforma metalica em escada e corrimão
piso confeccionado em chapa
em tudo de 6
1", e pés
de 3/16.
1020
xadrez antiderrapante
de aço SAE
Acabamento galvanizado

",

em
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17.000,00!)

17.000,00

3.500,00[)

3.500,00

RUMO AO NOVO COM O POVO!
050516

050518

P/ ESFOLA BOVINAS — Marca.: LGA
chata de 2" x 3/8" galvanizado,
suporte em barra NODULAR
DE 110 MM, pinos em aço SAE roldanas em ferro
AISI—304 DE
1020 de « galvanizado, e gancho em aço inox

CARRETILHA

5/8'

'

.

TANQUE

1020

—

P/

ESCALDAR
LGA

SUÍNOS C/ GARFO. A VAPOR

Marca.:

Escaldaqem de suínos
Construção: Em chapa
recepção, quadro de
com pés em tubo de
Chato de 1.1/2iJX3/16,

050520

050540

de

por
aço

suínos

SAE

EM

AÇO

21.750,00

.950,000

6,950,00

uu

.000,000

5,000,00

1,00

14

.500,000

1,00

4 w 1500,000

150,00

UNIDADE

1,00

UNIDADE

1,00

UNIDADE

UNIDADE

as

imersão,

por

1020 de 1/8 e mesa de

reforço em Cantoneira de 21] x «n,
2h , garfo de retirada em ferro
tendo eixo com mancais de bucha de&
através
hastes laterais com contrapeso. Aquecimento
rede tubular ligada aos
vapor oriúdo de caldeira vira do
tanque.
bicos injetores que fazemDEparte
PAPADA 760 X 1000x 1300
PLATAFORMA PARA ABERTURA
LGA

- Marca.:
e corrimão em tubo 1",
plataforma metálica com estada
em chapa de aço
pés de tubo de 6", piso confeccionado
SAE —1020 xadrez anti derrapante de 3/16 " acabamento
galvanizado
NÃO MECANIZADD 7MT - Marc
CONJUNTO TRILHAMENTD AERIO
LGA
em
07 Metros de

17.500,00

a.:

viga I de 6h 12 metros de retorno
linha
para carretilha 01 Descedor hidráulico de carretilha.

050595

145,000

UNIDADE

CONJUNTO DE TRILHAMENTO
LGA
:

Conjunto de trilhamento
Câmara

Fria

AÉREO NÃO MECANIZADO

aéreo

—

Marca

não mecanizado

43.500,00

para

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO:
e três mil,
3.1 — O presente contrato em valor global de R$ 603.028,95 (seiscentosda proposta
vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), observadas a condições

adjudicada.

com a incidência de
3.2 - PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados fiscais
e comerciais,
todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

demais despesas
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos einclusive
a margem
previsíveis que possam incidir sobre o valor do bem licitado,
de lucro.

3.3- PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a emissão de empenho,
conforme Os equipamentos efetivamente entregues e deverá ocorrer no prazo
máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto,
Gestor da
acompanhado das respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo
do
Municipais
e
Estaduais
despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
e
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta as
fornecedor.
disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do
CLÁUSULA QUARTA

—

VIGENCIA DO CONTRATO] EQUIPAMENTOS:

31 de
4.1 A Vigência do contrato iniciará. com a sua assinatura, até o dia do
art.
Dezembro de 2019, prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos
57 da Lei 8.666/93.
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RUMO AO NOVO COM O POVO!

4.2 O objeto licitado deverá ser entregue no almoxarifado da secretaria no
municipio de Jaguaretama em até 20 (vinte) dias, a contar da expedição da

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada pela
CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros.

4.3

—

A

4.4. Tratando-se de produto facilmente identificável, que não necessite de
conferência minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem como sua
aceitação efetuar-se—ão concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso
contrário será dado recibo provisório, no qual constará que sua aceitação
dependerá de conferência posterior.
Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666 / 1993, o objeto desta licitação
será. recebido:

4.5

-

provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação
da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e
a)

consequente aceitação.

O procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto
4.6
adquirido seja entregue pela empresa em conformidade com as especificações
definidas na Proposta de Preços.
—

4.7 - No caso de constatação da inadequação dOs equipamentos fornecidos às
normas e exigências especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a
Administração os recusarà, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de
aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação: Exercicio 2019
Projeto 0808.206052001.1.052 Instalação do Abatedouro Público Municip ,
Classificação econômica 4490.52.00 Equipamentos e material permanente,
Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 603.028,95, com fonte de recurso:
Ordinários e Outros Convênios da União — Convênio SIAFI nº 693589 e Termo de
Compromisso nº 0468/2017.
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Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP: 63480—000 Tel.: (88)
]

3576-1305

RUMO AO NOVO COM

Rubi-lca

o POVO?!

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

*
,

&

JAGquªg'

partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições
do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8 666/93, alterada e consolidada
e da Lei Federal n. º 10. 520/02.

6.1.

AS

6.2. O CONTRATADO obriga-se a:

da presente licitação serão formalizadas através
6 2.1. As obrigações decorrentes celebrado
entre o Município, através da unidade

da autorização de fornecimento,

administrativa CONTRATANTE, representadas por seu respectivo Ordenador de
Despesas, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.º
8.666 / 93, da Lei n.º 10.520/ 02, deste edital e demais normas pertinentes.
6.2.2. Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as solicitações das
Secretaria, a partir do recebimento da Autorização de fornecimento, no prazo
mãm'mo de 20 (vinte) dias, contados a partir da solicitação, nos quantitativos de
acordo com a necessidade do órgão e rigorosamente de acordo com as
especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não
observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que
caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

6.2.3. Os equipamentos, entregue pela licitante vencedora estarão sujeitos à

aceitação plena pelo órgão recebedor.
6.2.4. A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação
designará uma Comissão de Recebimento, cujo propósito sera a conferência do
produto/ serviço entregue com as especificações contidas na proposta de preços
da Contratada.

6.2.5.

No caso de constatação da inadequação do objeto entregue às normas e
exigências especificadas neste Edital, no Anexos e na Proposta vencedora a

administração os recusarã, devendo ser de imediato adequados às supracitadas
condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e
deste instrumento

6.2.6. O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e deverá ocorrer no
prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do

produto / serviço, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
6.2.7. Prefeitura Municipal de Jaguaretama—CE, com endereço na Rua Tristão
Gonçalves, 185, Centro JAGUARETAMA, CEARÁ, CEP 63.480.000, conforme
CNPJ na ordem de compra.
www.jaguaretama.ce.g ov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama—CE
CEP: 63480-000 |Te|.: (88) 3576-1305

6.2.8. A responsabilidade da CONTRATADA está em cumprir os prazos de acordo
com a negociação definida conjuntamente com a PREFEITURA e o padrão de
qualidade dos serviços descritos nessa Especificação do objeto.
6.2.9. A EQUIPAMENTOS, devera ser entregues nos locais indicados pelas

respectivas Secretaria, com autorização de fornecimento, dentro dos prazos
estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na
proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições,
implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
6.2.10. A CONTRATADA deverá fornecer, mediante autorização escrita da
Unidade do CONTRATANTE responsável pela iiscalização do contrato.

6.2.11. Na hipótese de entrega inadequada de produtos deverá a CONTRATADA
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o
CONTRATANTE.

6.2.12. Corrigir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para o
Município, os equipamentos que, após a entrega e aceite, venham a apresentar
defeitos durante o prazo de garantia estipulado na proposta.
6.2.13. A Contratada é responsável pelos eventuais vícios que vierem a ser
constatados nos equipamentos fornecidos em razão do presente contrato, aSSim
como pelo fatos decorrentes de tais vícios, aplicando—se, no que couberem as
disposições do Capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º
8.078 / 1990).

6.2.14. Será de inteira responsabilidade da contratada entregar os
equipamentos devidamente montados.
6.3. O CONTRATANTE obriga—se a:
I — Acompanhar e fiscalizar a entrega do contrato, através de um servidor,
especialmente designado, e que poderá recusar orçamento que não esteja de
acordo com as exigências especificadas no edital e em seus anexos (se houver);
II — Acompanhar a entrega do objeto junto a CONTRATADA, verificando se está
de acordo com o que foi especificado;
III — Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados
pelo gestor do contrato, no valor calculado conforme o edital, dentro do prazo
pactuado, mediante as notas fiscais, devidamente atestadas;
IV — Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
www.jaguaretama.ce.gov.br
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V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso;
VI — Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos da proposta da CONTRATADA;

VII

Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da

-

CONTRATADA não cumprir

as cláusulas estabelecidas.

Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade
constatada com a entrega do produto, para as providências cabíveis.

VIII

—

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÓES E REAJUSTE DO CONTRATO:

7.1 — Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se
contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, após
apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.

7.2

-

0 Equilíbrio

econômico financeiro do contrato será buscado sempre que

necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante
solicitação do contratado devidamente justificada e acompanhada dos
documentos que comprovem o desequilíbrio.

7.3 - A contratada poderá reajustar somente após 12(doze] meses a contar da
data de apresentação das propostas, com base na variação percentual acumulada

no periodo sob análise, IGP—M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou outro
equivalente, caso este venha a ser extinto ou substituído.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇõES

hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o
complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº.
8.666 / 93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
8.1.— Na

8.1.1.

O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de
preços, não assinar o termo de contrato, deixar de entregar/ executar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento

da execução do fornecimento, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou
fraudar na execução do fornecimento, comportar—se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este Município e será
descredenciado no Cadastro do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
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1.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a)

recusar-se a celebrar a ata de Registro de Preços ou o contrato dela decorrente

e ou contrato quando regularmente convocado;

b) apresentar documentação falsa exigida
c) não mantiver a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar—se de modo inidôneo;

para o certame;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na
prestação dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço no endereço
constante do cadastro de fornecedores ou do contrato, até o limite de 15% (quinze
por cento) sobre o valor do contrato, no caso de retardamento na execução dos
serviços inferior a 30 (trinta) dias.
111. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na
hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na prestação dos serviços;

8.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/ entrega dos bens, às atividades
da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais
sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº.
10.520/ 02, as seguintes penas:
a) Advertência;

b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

8.3. O valor da multa aplicada deverá. ser recolhido ao tesouro municipal no
prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio
de Documento de Arrecadação Municipal — DAM.
8.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
8.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor
devido será cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do
município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
8.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após
regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
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No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com
este Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores Municipais
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.4.1.

8.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou
prejuízo a Administração Pública ou erário deverá inaugurar um procedimento
administrativo de apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os

procedimentos licitatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente
instruído, pelo Pregoeiro à Procuradoria Geral do Município para apuração. Nos
casos ligados a fase posterior a adjudicação serão comunicados pela autoridade
gestora competente a Procuradoria.

8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a
88 da Lei Nº. 8.666/ 93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
8.6. A falta dos equipamentos não poderá ser alegada como motivo de força maior
e não eximirã a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ata.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1.

inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão,
com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará
rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem que assista ã Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às
despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo
A

quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na
Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666 / 93.
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e
80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATO:

-

DO

ACOMPANHAMENTO

E FISCALIZAÇÃO

DO

10.1. Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666 / 93, a entrega deste
Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, devidamente designado, cargo, ao qual compete:
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I — Anotar, no processo de Pregão Eletrônico, protocolado na Prefeitura Municipal
de JAGUARETAMA, que originou e vinculam o presente Contrato, todas as
ocorrências relacionadas com a sua entrega, determinando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados;
II — Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual
poderá ser realizado o pagamento; ou rejeita—lo, se executado em desacordo com
este Contrato;
III — Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando,
se for o caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade
responsável.
“
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Parágrafo Único — As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de
licitação e à proposta licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das
prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/ 93, alterada e consolidada.
11.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela
Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos
previstos na Lei.
11.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização
e o uso dos bens pela Administração.
11. 6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa
autorização da Administração.
11.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em
desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
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11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças
que formam O procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FORO

12.1. O foro da Comarca de Jaguaretama é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no 5 2º do
artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas
que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaretama

—

CE, 15 de Agosto de 2019.
'
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MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA
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