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CONTRATO Ng 07.002/2018-01PE

TERMO

DE

CONTRATO

QUE

ENTRE

MUNlciPIO

DE

QUIXERAMOBIM,

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

INFRAESTRUTURA,
SERVIC;:OS

LTDA,

COM
PARA

GAMA
0

FIM

SI

FAZEM

ATRAVES
URBANO

CONSTRUC;:OES
QUE

A

SEGUIR

0

DA
E

E
SE

DECLARA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CEARA, pessoa juridica de direito publico
interno,

inscrita

no

CNPJ(MF)

07.744.30¥J001-68,

atraves

da

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, com sede na Avenida 13 de Junho, Ng 939,

Bairro: Centro, na cidade de QUIXERAMOBIM, Estado do Ceara, CEP:
representada pelo

63.800-000, neste ate

Ordenador de Despesas 0 Sr. Flavio Ravy Ferreira da Silva, doravante

denominado CONTRATANTE e a Empresa GAMA CONSTRUC;:OES E SERVIC;:OS LTDA, inscrita no
CNPJ sob 0 ng 03.047.279,,0001-57, com sede a Rua Aluisio Mota Saraiva, 255 - Aptg 02 

Quixeramobim-Ce, Estado do Ceara, neste ate representada por Fernando Ant6nio Sea bra,
inscrito no CPF/MF sob 0 ng 121.069.843-91, ao fim assinado, doravante denominada de

CONTRATADA, de acordo com 0 Edital de Pregao Eletronico ng 07.002/2018 - PE, em
conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal ng 8.66Q/93, de 21 de junho de 1993 e suas
altera5es posteriores, a Lei Federal ng 10.520,,02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as cJausulas e condi5es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Licitaao, na modalidade Pregao Eletr6nico, em conformidade com a Lei

Federal NO 8.66f¥93 e suas altera5es posteriores, a Lei Federal nQ 10.520, de 17,,07;2002
devidamente

homologado

pelo(a)

Ordenador(a)

de

Despesas

da

secretaria

de

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Municipio de Quixeramobim-Ce.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tem por objeto a LOCAC;:AO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E

ESCARIFICADOR, DESTINADOS AOS SERVIC;:OS DE L1MPEZA PUBLICA, A SEREM ALOCADOS NO
ATERRO
sANITARIO,
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
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Lote: 01 - GAMA CONSTRUC;OES E SERVIC;OS LTDA
ITENS
._-- ESPECIRCA(:ACl
qT[)E- - ----pER@DQ
Veiculo

modelo

do

tipo

D4,

trator,

com

a

R$ UNIT

R$ TOTAL

11.250,00

270.000,00

partir do

potencia

bruta

minima de 75HP, largura minima da
1.1

lamina

de

2.40m,

com
•

lamina

e

escarificador, manutenao preventiva

12 meses

02

e corretiva por conta do contratado e
combustivel

por

eonta

do

contratante.

VALOR_GL_O_BA.'-. DO LOTE 01

270.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE pagara ao(a) CONTRATADO(A) pela execuao do objeto deste contrato 0
valor global de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC;OES DA CONTRATANTE
4.1-A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condi6es necessarias
ao pleno cumprimento das obriga6es decorrentes do Termo Contratual, consoante esta belece

a Lei nQ 8.66Q/93 e suas altera6es posteriores;
4.2-Fiscalizar e acompanhar a execuao do objeto contratual, bem como 0 paga mento

das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessarias ao bom andamento dos
servios;

4.3-Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execuao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
4.4-Providenciar os

pagamentos

ao(a)

Contratado(a)

a

vista

das

Notas

Fiscais IFaturas

devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLAuSULA QUINTA - DAS OBRIGAC;OES DO(A) CONTRATADO(A)
5.1-Executar 0 objeto do Contrato de conformidade com as condi6es e prazos estabelecidos

no Pregao Eletronico Ne 07.007/2018 - PE, neste Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;

5.2-Manter durante toda a

execuao do objeto contratual, em compatibilidade com

as

obriga6es assumidas, todas as condi6es de habilitaao e qualificaao exigidas na Lei de
Licita6es;

5.3-Facilitar a aao da FISCALlZAC;iio na inspeao dos servios, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.4-Providenciar a imediata correao das deficiencias el ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

5.5-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da entrega dos produtos;

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1- 0 contrato tera 0 prazo de vigencia de 12 meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2 8.66Q/93 e suas

altera6es posteriores.
6.2- Os atrasos ocasionados por motivo de fora maior ou caso fortuito, desde que notificados
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no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Infraestrutura, näo seräo considerados eomo inadimplemento contratual;

CLAUSULA SETI MA - DAS CONDIÕES DE PAGAMENTO
7.1- A fatura

relativa aos servios efetivamente

prestados e/ou produtos devidamente

entregues, devera ser apresentada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura,

para fins de conferencia e atestaao da execuao dos servios.
7.2-

Caso

a

fatura

Desenvolvimento

acima

Urbana

e

referida

seja

Infraestrutura,

devidamente
0

pagamento

aprovada
sera

pela

efetivado

Secretaria

de

em

da

favor

CONTRATADA, no prazo de ate 05 (cineo) dias corridos, a contar da data da respectiva
aprovaao desta.

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As des pesa s decorrentes da contrataao eorreräo por conta, dos recursos pr6prios, sob a
dotaao oramentaria: 0701.15.452.0704.2.032 e elemento de des pesa S sob 0 n2: 3.3.90.39.00

Fonte de Recurso: (001)- RECURSOS PRÖPRIOS, Subelemento: 3.3.90.39.12.
CLAUSULA NONA - OO REAJUSTAMENTO DE PREO
9.1- Os preos sao firmes e irreajustaveis;

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAÕES CONTRATUAIS
10.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar,

nas mesmas condiões eontratuais,

acrescimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, ate 0 Iimite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, eonforme 0 disposto no 9 1", art. 65, da
Lei n2 8.66E¥'93 e suas alteraões posteriores.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANÕES
11.1- 0 Iicitante que ensejar 0 retardamento da execuäo do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuäo do Contrato, eomportar-se de modo inidõneo, fizer
declaraäo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 0 direita previo da citaäo e da ampla
defesa, ficara impedido de Iicitar e eontratar com a Administraäo, pelo prazo de ate 05 (cinco)

anos, enquanto perdurarem as motivos determinantes da puniäo ou ate que seja promovida
a reabilitaao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das de mais eominaões legais.

11.2- O(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuao
total ou parcial do contrato, erro de execuao, execuäo imperfeita, mora de execuäo,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaões prestadas, garantida a previa
defesa:

I - Advertencia, sanäo de que trata 0 incisa I do art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigaões e responsabilidades assumidas na Iicitaäo;
b) outras oeorrencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos servios da
Contratante, desde que näo caiba a aplicaäo de sanäo mais grave.
II - Multas (que poderäo ser reeolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora

de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadaao Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instruões fomecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre 0 valor eontratual, por dia de atra so na prestaäo dos servios
ou indisponibilidade do mesmo, Iimitada a 10% do mesmo valor;
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b) de 2,0% (dois por eento) sobre 0 valor eontratual, por infraao a qualquer c1áusula ou
eondiao do eontrato, nao espeeifieada nas demais alineas deste ineiso, aplieada em dobro na
rein eide neia;

e) de 5,0% (eineo por eento) do valor eontratual, pela reeusa em eorrigir qualquer servio
rejeitado, earaeterizando-se a reeusa, easo a correao nao se efetivar nos 05 (eineo) dias que se
seguirem ii data da eomunieaao formai da rejeiao;
III - 5uspensao temporária de partieipaao em lieitaao e impedimento de eontratar eom 0
Município de Quixeramobim, por prazo nao superior a 05 (eineo) anos;
IV - Declaraao de inidoneidade para lieitar ou eontratar eom a Administraao Públiea,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniao ou ate que seja promovida a

reabilitaao perante a autoridade que aplicou a

penalidade, depois do ressareimento ii

Administraao pelos prejuízos resultantes e depois de deeorrido 0 prazo da sanao aplieada
eom base no ineiso anterior.

11.3- No proeesso de aplieaao de penalidades e assegurado 0 direito ao eontraditório e ii
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (eineo) dias úteis para as sanðes previstas nos
ineisos I, II e III do item 17.2 supra e 10 (dez) dias eorridos para a sanao prevista no ineiso IV
do mesmo item.
11.4- 0 valor da multa aplieada deverá ser reeolhido ao Tesouro Munieipal no prazo de 05
(eineo) dias a eontar da notifieaao ou deeisao do reeurso. Se 0 valor da multa nao for pago, ou
depositado, será automatieamente deseontado do pagamento a que o(a) eontratado(a) fizer

jus. Em easo de inexisteneia ou insuficieneia de eredito do(a) eontratado(a), 0 valor devido será
eobrado administrativa mente ou inserito eomo Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
proeesso de exeeuao fiseal, eom os eneargos eorrespondentes.
11.5- As sanðes previstas nos ineisos III e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplieadas ils
em presas que, em razao do eontrato objeto desta licitaao:

a) pratiearem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da lieitaao;

b) demonstrarem nao possuir idoneidade para eontratar com a Administraao Públiea, em
virtude de atos ilíeitos pratieados;

e)

sofrerem

eondenaao definitiva

por pratiearem, por meios dolosos, fraude fiseal

no

reeolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanðes previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplieadas
juntamente com a do ineiso II do mesmo item, faeultada a defesa previa do interessado no

respeetivo proeesso, no prazo de 05 (eineo) dias úteis.
11.7- A Iieitante adjudieatária que se reeusar, injustifieadamente, em firmar 0 Contrato dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis a eontar da notifieaao que Ihe será eneaminhada, estará
sujeita ii multa de 5,0% (eineo por eento) do valor total adjudieado, sem prejuízo das demais
penalidades eabíveis, por earaeterizar deseumprimento total da obrigaao assumida.
11.8- As sanðes previstas no item 17.7 supra nao se aplíeam ils demais lieitantes que, apesar
de nao veneedoras, venham a ser eonvoeadas para eelebrarem 0 Termo de Contrato, de
acordo

eom

este edital,

e

no

prazo

de 48

(quarenta

e

oito)

horas eomuniearem

seu

desinteresse.

ClÁU5UlA DECIMA-5EGUNDA - DA RE5CI5AO
12.1- A reseisao contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e eserito da CONTRATANTE, nos easos enumerados nos



ineisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nQ 8.66&'J3;
b) Amigável, por aeordo entre as partes, mediante autorizaao eserita e fundamentada da
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