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CONTRATO

MAGARETA
Rumo ao Novo com o Povo

nº 20170683.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE “SAÚDE.
CONTRATADA: M G ALMEIDA DIOGENES

- ME.

de JAGUARETAMA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na RUA TRISTAO GONÇALVES, 275, inscrito no CNPJ
(MF) sob o n.º 11.285.246/0001—73, representado pelo(a) Sr(a). FRANCISCA AIRLENE DANTAS
E SILVA,
Secretaria Municipal de Saúde, portador do CPF nº 786.663.503-00, residente na
M G ALMEIDA DIOGENES - ME,
AV. MANOEL LEMOS,1095, e de outro lado a liCitante
CNPJ
estabelecida na AV. 08 DE
CNPJ/CPF
sob
n.º
41.420.837/0001-77,
(MF)
inscrita no
o
NOVEMBRO 1838 ALTOS, CENTRO, Jaguaribe-CE, CEP 63475-000, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por MARCIO GLENE ALMEIDA
DIOGENES, residente na AV. 8 DE NOVEMBRO, CENTRO, Jaguaribe-CE, CEP 63475—000,
portador do(a) CPF 442.340.233-53, celebram o presente contrato, do qual serão partes
integrantes o edital do Pregão n.º 2017090502—ADM e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando—se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das
Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:

O Município

CLÁUSULA PRIMEIRA
O

—

DO OBJETO DO CONTRATO:

objeto do presente Contrato consiste na contratação de PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE

LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

conforme especificações mais detalhadas constantes no Anexo I, do
presente Edital — especificamente RELAÇÃO DE VEÍCULOS, Minuta de Proposta e Minuta do
Contrato, partes integrantes deste Edital no Pregão Presencial nº 2017090502-ADM — ADM,
Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA.

MUNICIPAL DE SAÚDE,

ITEM

027450

UNIDADE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICACOES
LOCAÇÃO DE

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO

Locação de veículo

tipo

-

QUILÓMETRO

SAÚDE

utilitário,

VALOR

QUANTIDADE

motor

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1,900

12,000,00

22.800/00

gasolina/álcool, ar condicionado, direção hidráulica,
vidro e trava elétrica,airbag, freio abs, 04 portas,
ficar à
capacidade para D7lseteipassageiros
para
disposição da Secretaria de Saúde. as despesas com
motor,
peças, pneus, lubrificantes,
motorista,combustível

contratada.

e demais

despesas por conta da

VALOR GLOBAL

CLÁUSULA SEGUNDA

—

DOS DIREITOS

E

R$

22.800,00

OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARETAMA:

Compete a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA:

JX
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Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialrrfeªrlfêfªà
designado, e que poderá recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências
especificadas no edital e em seus anexos (se houver);
Il — Receber os veículos alugados junto a CONTRATADA, verificando se estão de acordo com
o que foi especificado;
Ill — Pagar a importância correspondente aos veículos que rodarem efetivamente de acordo
com o 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

l —

CONTRATADA;

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.
IX — Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os
veículos locados, para as providências cabíveis.
X — Responsabilizar—se pelo abastecimento dos veículos conforme o estipulado no anexo

V — Exigir o

CLÁUSULA TERCEIRA— DOS DIREITOS

E

OBRIGAÇõES DA CONTRATADA:

Compete à CONTRATADA:
a) Prestar os serviços conforme exigência editalícia e Contratual;
b) Prestar os serviços, conforme rotas e horários estabelecidos pela Contratante;
c) Utilizar profissionais devidamente habilitados;
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à Contratante ou
a terceiros pelos seus empregados;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do
objeto até o limite fixado no parágrafo lª, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
g) Em caso de impossibilidade, por qualquer que seja o motivo, do CONTRATADO realizar os
serviços objeto deste contrato, ficará sob sua inteira responsabilidade a colocação de outro
veículo similar ao seu, para prestar o serviço.
h) Em caso de não cumprimento do dispositivo anterior, deverá ser a CONTRATANTE avisada
para que se proceda o desconto do(s) dia(s) parado(s), sob pena de rompimento deste
CONTRATO.

i)Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
www.jaguaretama.ce.gov.br
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Solicitar a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA nota de empenho, em cohªfo'r— idade
com a execução do mês anterior, apresentando a nota fiscal de acordo com a nota de

l)

empenho;
m) Apresentar conta bancária, no banco indicado pela Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, caso o pagamento não seja por boleto bancário;
n) Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento, de conservação,
manutenção, pintura, segurança e higiene interna e externa, com óleo de motor trocado,
filtro de óleo e de ar novos.
0) A Contratada estará obrigada a entregar os veículos logo após assinatura do contrato, em
perfeitas condições de uso e regulares; p) A Contratada estará obrigada a entregar os
veículos juntamente com toda a documentação dos mesmo regularizados.
q) Responsabilizar—se por infrações e indicação do condutor.
r) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade
do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao
CONTRATANTE;

s) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto

do Contrato;
t) Todas as despesas, encargos legais e tributos decorrentes da locação dos veículos ou em
razão dela, correrão às plenas expensas da contratada, inclusive pagamento de custos e
despesas com veículos referentes a emplacamento, licenciamento, manutenção preventiva e
corretiva, seguro obrigatório, seguro total, franquia de seguro total, e outras. Além dessas,
quaisquer outras decorrentes de condenação e imposição de obrigação/indenização
administrativa, civil, criminal.
caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de
tempo superior a 04 (quatro) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo
reserva.
u) Em

u.1) Veículo reserva é entendido como aquele que estará à disposição da Administração
temporariamente, durante os períodos em que o veículo locado estiver em manutenção

(preventiva e corretiva) ou quando for constatado perda total em veículos sinistrados.
,a
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CLÁUSULA QUARTA

—

DA VIGÉNCIA DO CONTRATO:

do contrato iniciará com a sua assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2017,
prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, podendo
ser prorrogado de acordo com o permitido neste artigo.

A vigência

CLÁUSULA QUINTA

—

DO ROMPIMENTO DO CONTRATO:

qualquer tempo pela Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, pelas razões previstas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e
79, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias com relação à data na qual se deseja sua
concretização, mediante comunicação por escrito, assegurados a CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesas, embora resguardadas, a Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, as prerrogativas conferidas pela referida Lei.
O

presente contrato poderá ser rompido

CLÁUSULA SEXTA

a

- DAS PENALIDADES:

caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de
alguma das cláusulas contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na
execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida
plena defesa, às seguintes penalidades:
l— Advertência;

Em

Il—Multa;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos;
|V — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro — A multa, prevista no item H do caput desta cláusula, será de até 10%
(dez por cento) sobre o valor global do contrato.
III

—

Parágrafo Segundo — As sanções previstas nos itens |, III e IV poderão aplicadas
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro — O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para o
Município de JAGUARETAMA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação, podendo a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA, se for o
caso, descontá-las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente.
Parágrafo Quarto — Poderá a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMAconsiderar inexecução
total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, ou do rompimento
contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do 0. “etc.
www.jaguaretamacegovbr
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Parágrafo Quinto — O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir" ás
irregularidades que deram causa a penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato.
As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de
Parágrafo Sexto
circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas
em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em
que foram aplicadas, indicando—se ainda o número do processo administrativo a que se
refere, protocolado na Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA.
——

CLÁUSULA SÉTIMA

—

DO VALOR

E

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Pela locação dos veículos aqui pactuadas, a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA pagará o
preço global de R$(-).

Parágrafo Primeiro — Os preços serão fixos e irreajustáveis conforme lei que instituiu o Plano
Real. A Contratada terá direito ao Realinhamento de Preços conforme o disposto no art 37,
inciso XXI, da CF/88 e no art. 65, inciso ll, alínea ”d" da Lei de Licitações vigente.
Parágrafo Segundo — A CONTRATADA apresentará, nota fiscal referente a todos os veículos
que foram locados no mês , ficando o pagamento na obrigatoriedade de ser efetuado até o
10º (décimo) dia útil do dia subseqiiente ao recebimento da nota fiscal, através de depósito
bancário em favor da CONTRATADA, em conta corrente de sua titularidade servindo o
comprovante de depósito como recibo de quitação da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda
ser realizado por boleto bancário.
Parágrafo Terceiro - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante
vencedora.
Parágrafo Quarto — O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante
vencedora encontra-se adimpiente com a regularidade fiscal.
Parágrafo Quinto — Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
Parágrafo Sexto — Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
Parágrafo Sétimo — Exercício 2017 Atividade 0606.103010203.2.014 Manutenção do
Programa Saúde da Familia PSF, Classificação econômica 3390.39.00 Outros Serv. de Terc.
Pessoa Jurídica, Subelemento 3390.39.99, no valor de R$ 22.800,00, com recursos do SUS e
Ordinários.
Parágrafo Oitavo — No caso das situações que a legislação obrigar, fica o pagamento
condicionado à apresentação e confirmação do CENFOP — Certificado Eletrônico de Nota
Fiscal para Órgão Público, conforme previsto na Lei Estadual nº 13.623/05 e nos Decretos
Estaduais nº27.922/05 e 27.952/05.
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CLÁUSULA OITAVA— DO ACOMPANHAMENTOE

?

:

ADC
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A

atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8. 666/93, a execução deste Contrato será
acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA, Gestor
de cada Secretaria, cargo, ao qual compete:
Em

Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMAsob nº. 2017090502-ADM-ADM, que originou e vinculam o presente
Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
l —

Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser
realizado o pagamento de que trata a cláusula sétima; ou rejeita-lo, se executado em
desacordo com este Contrato;

ll

—

Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o
caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.
Parágrafo Único — As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
lll

—

mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA NONA

- DO FORO E BASE LEGAL:

Este Contrato se encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, Decreto Federal nº 3555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade

de Pregão, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n.º
123/2006, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e
disposições de direito privado. Fica eleito o Foro da Cidade de JAGUARETAMA, onde serão
executados os serviços, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato,
caso não sejam dirimidas amigavelmente.
CLÁUSULA DÉCIMA

—

DAS SUBCONTRATAÇõES

poderá sub—empreitar parte dos serviços, desde que autorizada pela
conforme exigências do item. 16.1 do edital:
Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto
deste contrato, contudo em qualquer situação a PROPONENTE vencedora é a única e
integral responsável pelo fornecimento global do objeto.
Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal de CONTRATANTE com os
subcontratados.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratação por razões
técnicas ou administrativas.

A CONTRATADA
CONTRATANTE,

'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

—

DA VINCULAÇÃO

Do AJUSTE Ao ATO CONVOCATÓRIO

PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA:
WWW.]aguaretamacegovbr
Rua Tristão Gonçalves, i85 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 [Tel.: (88) 35764 305
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Este contrato vincula—se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão
Presencial nº 2017090502-ADM ADM, bem como à proposta comercial da Contratada.
Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado
—

o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme,

é assinado pelas partes PREFEITURA MUNICIPAL
testemunhas abaixo.

DE JAGUARETAMAe CONTRATADA

Jaguaretama

FRANCISCA

—

Ceará, 04 de Outubro de 2017.

LENE DANTAS E SILVA

SECRET 'RIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

mL)/zu ,

&mg/ ermo/% )xªc w “>

MARCIO GLENE ALMEIDA DIOGENES
M G ALMEIDA DIOGENES ME
—

CONTRATADA

Testemunhas:
Nome
CPF nº.: (ZS—ão 3%

legivel:ê%M$ªNMª—lg Goa/W
x

Grã ,, 53

valo
7

(

Nome legível: _J—,
CPF nº.: (ªbªlº-GÁ—

.,
ma-
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