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Estado do Ceará
MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

INFRAET.URBANISMO
SECRET DE

E

SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO Nº 20210568

CNPJ nº
de direito público interno,
jurídica
JAGUARETAMA - CE pessoa URBANISMO
SERVIÇOS PÚBLICOS inscrita
O MUNICÍPIO DE
INFRAET.
DE
diante de CONTRATANTE,
através da SECRET
denominada daqui por
07.442. 825/0001-05,
825/0001-05,
infraest. Urb. €
XAVIER, Sec. Mun.
o Nº 07.442
RODRIGUES
no CNPJIMF sob
ABILIO
de outro
CONTRATANTE,
pelo(a) Sr(a). JOSE
ato
denominado
neste
doravante
representada
à
453-68,
direito privado, sediada
do CPF nº 265.590
ME, pessoa jurídica de
Serv. Públ, portadora
EIRELI
CNPJIME
GUEDES
63475-000, Inscria no
H FERNANDES
Jaguaribe-CE, CEP
lado a Empresa P
CENTRO,
HENRIQUE FERNANDES
AZEVEDO, 248,
legal, Sr.(a) PAULO
RUA JOAO GOMES DE
si o
representante
CONTRATADO, firmam entre
10.206.387/0001-90, por seu
denominado
Sob 9 nº CNPJ
047.050.203-75, doravante
estabelecidas
condições a seguir
GUEDES, portador CPF
mediante as cláusulas

E

e

e

DE CONTRATO
presente TERMO
CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO

FUNDAMENTO LEGAL

043-2021-PE, em
tombado sob o nº
Eletrônico
Federal nº
Pregão
clc os termos da Lei
Licitação, na modalidade
Públicas
de
Processo
Licitações
4.1.
Federal Nº 8.666/93 - Lei das
conformidade com a Lei
10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA

- DO

OBJETO DO CONTRATO:

E DE
DE CARRO PIPA
SERVIÇO
DE
CONTRATAÇÃO
INFRAESTRUTURA
SEC. MUN. DE
,

Contrato consiste na
objeto do presente
SUPRIR AS NECESSIDADES
DESTINADOS
edital.
MÁQUINA
HORAS
contidas nos anexos do
especificações
CE, conforme

24.

O

DE JAGUARETAMA

A

-
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sra
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JAGUARETAMA:
MUNICIPAL DE
PREFEITURA
DA
DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA TERCEIRA JAGUARETAMA:
designado, e
Municipal de
Prefeitura
servidor, especialmente
a
Compete
um
de
3.4.
através
especificadas no edital e em
execução do contrato,
exigências
e fiscalizar a
as
com
Acompanhar
| de acordo
orçamento que não esteja
recusar
poderá
que
GONCALVES
RUA TRISTÃO
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E

estão de acordo com O que foi
seus anexos (se houver);
CONTRATADA, verificando se
à
alugados junto
W - Receber os veículos
acordo com o
especificado;
rodarem efetivamente de
que
veículos
correspondente aos
edital, dentro do prazo pactuado,
mi - Pagar a importância
valor calculado conforme o

O

contrato, no
solicitado pelo gestor do
atestadas,
devidamente
CONTRATADA;
mediante as notas fiscais,
venham à se” solicitados pela
que
esclarecimentos
os
NV - Prestar as informações e
quando for o caso;
dos prazos legais para garantia,
cláusulas contratuais
V - Exigir o cumprimento
assumidos, de acordo com às
compromissos
de todos os
Vi - Exigir o cumprimento
cumprir
da CONTRATADA:
CONTRATADA
e os termos da proposta
hipótese da
na
contrato,
no
edital
e
no
yn- Apicar as penalidades previstas
estabelecidas.
as cláusulas

não

CLÁUSULA QUARTA

-

CONTRATADA:
DAS OBRIGAÇÕES DA

Compete à CONTRATADA:

o

contratual;
conforme exigência editalícia e
Contratante;
a) Prestar os serviços
horários estabelecidos pela
e
rotas
conforme
b) Prestar os serviços,
devidamente habiltados,
ou à terceiros
c) Ullizar profissionais
materiais causados à Contratante
ou
pessoais
quaisquer danos
a) Responsabilzar-se por
todas
pelos seus empregados;
com as obrigações assumidas,
compatiblidade
em
contrato,
execução do
é) Manter durante toda a
na licitação;
atéo
e qualificação exigidas
no quantitativo do objeto
às condições de habilitação
supressões
ou
acréscimos
condições contratuais os
1) Aceitar nas mesmas
Leine 8.666/93.
18, do art. 65, da
realizar os servças
limite fixado no parágrafo
motivo, do CONTRATADO
o
seja
veiculo similar ao seu,
impossiblidade, por qualquer quê
a colocação de outro
q) Em caso de
esponsabilidade
inteira
sob sua
objeto deste contrato, ficará
avisada para que
serviço.
para prestar
a CONTRATANTE
ser
deverá
anterior,
CONTRATO.
cumprimento do disposftivo
de rompimento deste
h) Em caso de não
“ob
pena
parado(s).
fabricantes,
do(s) dia(s)
outras entidades, sejam
se proceda o desconto
para
responsabilidade
hipótese, sua
Não transferir, sob qualquer
a
em conformidade com
técnicos ou quaisquer outros;
empenho,
de
nota
Municipal de JAGUARETAMA
empenho;
| Solicitar a Prefeitura apresentando a nota fiscal de acordo com a nota de JAGUARETAMA, caso O
execução do mês anterior,
Prefeitura Municipal de
no banco indicado pela
bancária,
conta
Apresentar
boleto bancário;
manutenção, pintura,
pagamento não seja por
funcionamento, de conservação,
de
condições
veículos em perfeitas
m) Entregar

o

1)

|

os
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DE

de ar novos.
motor trocado, filtro de óleo e
de
óleo
com
externa,
e
do contrato, conforme
segurança e higiene interna
logo após assinatura
veículos
os
entregar
a
obrigada
n) A Contratada estará
regulares;
perfeitas condições de uso e
dos mesmo
ordens de serviços expedidas, em
com toda a documentação
os veículos juntamente
entregar
a
0) A Contratada estará obrigada
total
regularizados.
devidamente habilitado, seguro
condutor
do
indicação
infrações e
automática em caso de defeito ou
p) Responsabilizar-se por
previdenciários, reposição
e
trabalhistas
combustível e óleo
incluso, impostos, encargos
motor, pneu, motorista,
peças,
preventiva,
com manutenção
grande avaria, despesas
(conforme anexo 1).
contratada.
responsabilidade o
lbificante por conta da
lei, sendo também de sua
€m
previsto
no prazo
dos serviços
q) Pagar seus empregados
indiretamente, incidam sobre a prestação emolumentos,
ou
direta
tributos
que,
FGTS, PIS,
pagamento de todos os
previdenciárias fiscaa E parafiscais,
contribuições
as
inclusive
solidariedade do CONTRATANTE por
dontratados
qualquer
exclulda
ficando
de trabalho etc,
inadimplência da CONTRATADA, com
seguros de acidentes
e/ou judiciais uma vez quad
administrativas
Sventuais autuações
CONTRATANTE;
não se transfere so
dos tributos, seguros,
referência às suas obrigações,
documentação referente ao pagamento
toda
tempo,
Contrato;
1) Disponibilizar, a qualquer
relacionados com o objeto do
previdenciários
trabalhistas
veículos ou em razão dela,
encargos sociais,
decorrentes da locação dos
tributos
e
legais
com veículos
5) Todas as despesas, encargos contratada, inclusive pagamento de custos e despesas
da
obrigatório, seguro
correrão às plenas expensas
e corretiva, seguro
preventiva
manutenção
condenação e
licenciamento,
outras decorrentes de
Veferentes a emplacamento,
quaisquer
dessas,
Além
total, e outras.
total, franquia de seguro
administrativa, civil, criminal.
um período de tempo
imposição de obrigação!indenização
indisponibiidade do veículo por
com
preventivas
manutenções
locado por veículo reserva.
t) Em caso de
substituição do veiculo
haver
deverá
horas,
Administração temporariamente,
superior a 04 (quatro)
estará à disposição da
aquele
que
como
corretiva) ou quando
entendido
manutenção (preventiva e
u) Velculo reserva é
em
estiver
locado
veículo
o
durante os períodos em que
veículos sinistrados.
total
em
ordem de
for constatado perda
dias após o recebimento da
Os(cinco)
de
veículo contratados no prazo
w) adesivar todos os
veículos /
serviços.
ônus para o Município, os
sem
horas,
duas)
e
máximo de 72 (setenta
») Corrigir, no prazo
defeitos.
/
e aceite, venham à apresentar
constatados nós veículos
máquinas que, após a entrega
ser
a
vierem
vícios
que
responsável pelos eventuais
decorrentes de tais vícios.
como pelo fatos
2) A Contratada é
assim
contrato,
razão do presente
do Consumidor (Lei
IV do Código de Defesa
Tráquinas fornecidos em
Capitulo
as disposições “o
aplicando-se, no que couberem

e

nº

8.078/1990).

64.

A

-

VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2021, prazo do
31 de dezembro de
até
assinatura,
iniciará com a sua
ser prorrogado de acordo
podendo
vigência do contrato
8.666/93,
Lei
da
57
nos termos do art

CLÁUSULA

QUINTA

DA

respectivo crédito orçamentário,
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o

E

permitido neste artigo.

RESCISÃO DO CONTRATO:
CLÁUSULA SEXTA- DA
do presente contrato
64. A inexecução total ou parcial Edital.
em lei e no

enseja

&

consequências
sua rescisão, com as

contratuais, as previstas

direito,
contrato ficará rescindido de pleno
presente
o
previstas,
multas já
o direito de reclamar
6.2. Além da aplicação das
sem que assista à Contratada
extrajudicial,
ou
judicial
execução, ocorrendo
independente de notificação
de encargos provenientes da sua
decorrentes
na Legislação, na forma
indenizações relativas às despesas
nas hipóteses previstas
ou
condições
cláusulas e
quaisquer infrações às suas
Lei 8.666/93.
Municipal de
dos artigos 77 e 78 da
tempo pela Prefeitura
qualquer
à
rompido
ser
antecedência
poderá
&3. O presente contrato
21 de junho de 1993, com
de
8.666.
nº.
Lei
na
mediante
JAGUARETAMA, pelas razões previstas
se deseja sua concretização,
qual
na
data
à
relação
com
ampla defesas, embora
mínima de 05 (cinco) dias
o contraditório e a
CONTRATADA
à
Lei.
comunicação por escrito, assegurados JAGUARETAMA, as prerrogativas conferidas pela referida
de
Municipal
resguardadas, a Prefeitura

definidas neste
DAS PENALIDADES:
qualquer das obrigações
de
fornecedor,
do
parte
sem prejuizo das sanções
hipótese de descumprimento, por
7
“complementem, serão aplicadas,
o
documentos
instrumento, ou em outros
seguintes penas:
8.666/93, alterada e consolidada,
não assinar o
previstas na Lei Nº.
validade da sua proposta de preços,
de
do
prazo
dentro
o certame,
O licitante que convocado
“documentação falsa exigida para
apresentar
ou
fraudar
de entregarlexecutar
ou lance, falhar ou
proposta
a
mantiver
termo de contrato, deixar
não
execução do fornecimento,
fiscal, ficará impedido
ensejar o retardamento da
inidôneo ou cometer fraude
modo
de
Município pelo prazo de
fornecimento, comportar-se
no Cadastro do
Ta execução do
Gesoredenciado
será
Município e
legais:
'multas e das demais cominações
de licitar é contratar com este
seguintes
das
aplicação
de
05 (cinco) anos, sem prejuizo
no caso de:
sobre o valor da contratação
cento)
de
por
(vinte
contrato quando
|. Multa
contrato dela decorrente e ou
Registro de Preços ou o
CLÁUSULA SETIMA
À.

-

Na

que

as

44.
dt

20%

ata de
a) recusar-se a celebrar a
regularmente convocado;
falsa exigida para o certame;
b) apresentar documentação
proposta ou lance;
c) não mantiver
do contrato;
d) fraudar na execução
modo inidôneo;
dos serviços,
e) comportar-se de
dia de atraso na prestação
cento)
por
ou do
de 0,3% (três décimos por
moratória
do cadastro de fornecedores
Multa
constante
|,
ordem de serviço no endereço
de retardamento na
Valor do contrato, no caso
Eontados do recebimento da
o
sobre
cento)
15% (quinze por
contrato, até o Imite de
30 (trinta) dias
a 30
execução dos serviços inferior
na hipótese de atraso superior
contrato,
do
valor
o
20% (vinte por cento) sobre
W Multa moratória de
dos serviços;
(trinta) dias na prestação

a

a
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E

ao

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

às

da

na

a) Advertência;
sobre o valor do contrato;
cento) até 20% (vinte por cento)
1%
por
(um
de
Multa
b)
de 05 (cinco) dias a
tesouro municipal no prazo
ao
recolhido
deverá
ser
Municipal - DAM.
7.3. O valor da multa aplicada
Documento de Arrecadação
de
meio
por
recurso,
do
contar da notificação ou decisão
automaticamente descontado do pagamento
será
depositado,
ou
for
pago,
7.3.1. Se o valor da multa não
fizer
devido será cobrado
jus.
a que licitante
crédito do licitante, o valor
de
insuficiência
ou
7.3.2. Em caso de inexistência
cobrado mediante processo de execução
dívida ativa do município e
como
inscrito
ou
administrativamente
fiscal, com os encargos correspondentes.
após regular processo
As sanções serão aplicadas
ADMINISTRATIVO:
7.4. PROCEDIMENTO
defesa e o contraditório.
administrativo, assegurada a ampla
à ampla defesa,
o direito ao contraditório e
assegurado
é
penalidades
de
7.44. No processo de aplicação
de defesa:
garantidos os seguintes prazos
multa e advertência:
sanções exclusivamente de
Município e
as
úteis
para
dias
(cinco)
05
a)
de licitar e contratar com este
impedimento
de
sanção
a
05 (cinco) anos.
b) 10 (dez) dias corridos para
Municipais pelo prazo de até
Fornecedores
de
Cadastro
descredenciamento no
cano ou prejuizo a Administração
cauda”
de
indício
tenha
ou licto que
fatos. Os casos
7.4.2. Para todo ato inconveniente
administrativo de apuração dos
procedimento
um
instruído,
Pública ou erário deverá inaugurar licitatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente
fase posterior a
ocorridos durante os procedimentos
apuração. Nos casos ligados a
Município
para
do
Geral
Procuradoria
Procuradoria.
pelo Pregoeiro à
autoridade gestora competente à
pela
comunicados
Adjudicação serão
a 68 da Lei Nº. 8.666/93,
sanções impostas nos artigos
demais
às
ainda
7.5. As partes se submeterão
convocatório.
consolidada e no instrumento
alterada
não eximirá a
motivo de força maior e
como
alegada
ser
não poderá
obrigações estabelecidas
7.8. A falta de materialiveículos
pelo 'não cumprimento das
sujeita
está
a
que
CONTRATADA das penalidades

86

e

neste processo.

-

CLASSIFICAÇÃO DA
DO VALOR,

DESPESA E PAGAMENTO:

JAGUARETAMA pagará o preço
Prefeitura Municipal de
à
pactuados,
Pela locação dos veículos aqui
e quatro mil reais).
tributos, encargos
global de R$ 64.000,00 (sessenta
a incidência de todos os
com
apresentados
ser
Os pregos ofertados devem
CLÁUSULA

OITAVA

RUA TRISTÃO GONCALVES
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deslocamentos de pessoal,
comerciais, taxas, fretes, seguros,
fiscais
e
licitado, inclusive à
trabalhistas, previdenciários,
incidir sobre o valor do bem
possam
que
previsíveis
custos e demais despesas
margem de lucro.

Real. À
conforme lei que instituiu o Plano
irreajustáveis
fixos
e
serão
XXI, da
37,
Parágrafo Primeiro - Os preços
conforme o disposto no art inciso
de
Preços
Realinhamento
Contratada terá direito ao
“d” da Lei de Licitações vigente.
da data de apresentação das
no art. 65, inciso Il, alínea
12 (doze) meses, a contar
após
somente
IGP-M (índice geral de
A Contratada poderá reajustar
no período sob analise.
acumulada
percentual
extinto ou substituído.
propostas, com base na variação
este venha
caso
equivalente,
outro
ou
preços do mercado),
veículos / máquinas
fiscal referente a todos os
nota
apresentará,
CONTRATADA
até 30 (trinta)
Parágrafo Segundo - A
obrigatoriedade de ser efetuado em
na
pagamento
o
ficando
de crédito
mês,
disposições editalícias, através
que foram locados no
as
observadas
documentação,
da
como recibo de quitação da
dias após o encaminhamento
o comprovante de depósito
servindo
titularidade
bancário.
em conta corrente de sua
ainda ser realizado por boleto
Nota fiscal e ou fatura, podendo
será devolvida à licitante vencedora.
mesma
fiscal,
a
nota
na
Parágrafo Terceiro - Havendo erro
licitante vencedora
à comprovação de que a
condicionado
fica
Parágrafo Quarto - O pagamento
regularidade fiscal.
aos
encontra-se adimplente com a
efetuado a importância correspondente
será
O
pagamento
valor
PAGAMENTO:
do contrato, no
Parágrafo quinto com o solicitado pelo gestor
acordo
de
efetivamente
devidamente atestadas
vefculos! máquinas que rodarem
mediante as notas fiscais,
pactuado,
do
prazo
dentro
expedidas pela, sec. de saúde,
calculado conforme o edital,
serviços
de
ordens
as
atestada,
do objeto licitados, segundo
proporção da execução
notas fiscais/faturas devidamente
sé
com
conformidade
observadas
social, de
vencedor, todas atualizadas,
Sec de assistência
regularidade fiscal do licitante
Bancária do
de
Certidões
acompanhada
através de crédito na Conta
editalícias,
e as disposições
as condições da proposta
fornecedor.
atinentes a penalidades
pagamentos os valores
dos
descontados
Parágrafo sexto - Poderão ser
eventualmente aplicadas.
antecipação de pagamento.
nenhuma hipótese haverá
Em
Sétimo
0505.267821502.1.015
Parágrafo
Exercício 2021 Projeto
Outros
orçamentária
Classificação econômica 3.3.90.39.00
Parágrafo oitavo dotação
de
vd.
ação
abalu
e
28.000,00, Exercício 2021
Ampliação recuperação recapeação
no valor de R$
99.39.99,
3.3
jurídica, Subelemento
de Pontes Passagem
Ampliação
Serv. de tere. pessoa
Reforma
Construção
terc. pessoa
0505.154511502.1.005
3.3.90.39.00 Outros serv. de
Projeto
econômica
Classificação
afins,
Molhada Bueiro Barragens e
no valor de R$ 36.000,00.
3.3.90.39.99,
jurídica, Subelemento

crise

ser

das

-

CONTRATO:
E FISCALIZAÇÃO DO
ACOMPANHAMENTO
DO
será acompanhada e
CLÁUSULA NONA a entrega deste Contrato
8.666/93,
nº.
Federal
Lei
67 da
designado, cargo, ao
JAGUARETAMA, devidamente
9.1. Em atenção ao Art.
de
Municipal
Prefeitura
fiscalizada pelo servidor da

qual compete:

A
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SERVIÇOS

que
Municipal de
protocolado na Prefeitura
eletrônico,
de
pregão
entrega,
sua
relacionadas com a
|- Anotar, no processo
Contrato, todas as ocorrências
presente
o
vinculam
e
originou
defeitos observados;
à regularização das faltas ou
necessário
for
o
que
Geterminando
ser realizado O
do Contrato, a partir do qual poderá
objeto
o
definitivamente
1 - Receber provisória e
termo;
executado em desacordo com este
pagamento; ou rejeitá-lo, se
for o caso, as
rescisão contratual, apresentando, se
ou
alteração
de
hipóteses
ouvido
nas
nt - Ser
responsável.
providências pela autoridade
dessas
tomada
a
para
justificativas
competência do mencionado servidor
que ultrapassarem a
providências
As
e
Parágrafo Único - decisões
das medidas convenientes.
em tempo hábil para à adoção
superiores
a
seus
solicitadas
deverão ser
JAGUARETAMA,

CONTRATO:
ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO
65
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS
aditivo, e se contemplada pelo artigo
ser feita através de
poderá
só
contratual
autoridade
pela
40.1, Qualquer alteração
apresentação da devida justificativa

posteriores, após
da Lei 8.966/93, e suas alterações
administrativa.
que necessário para
do contrato será buscado sempre
financeiro
econômico
contratado devidamente
40.2. O Equilibrio
mediante solicitação do
pactuadas.
restabelecer as condições previamente
o desequilíbrio.
dos documentos que comprovem
das
justificada e acompanhada
contar da data de apresentação
meses
42(doze)
após
somente
IGP-M (Índice Geral de
40.3. A contratada poderá reajustar
acumulada no período sob análise,
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