PREFEITURA

MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
CONTRA TO N° 16.02.02/2018-07

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST.AO,
COM A EMPRESA MARIA IRANEIOE P. DE
LEMOS, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O Municipio de Jaguaribe, pessoa juridica de direito publico interno, atraves da Secretaria de
Planejamento e Gestao, com sede na Praca Senador Fernandes Tavera, SN, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Secretarfo de
Planejamento e Gestao, Sr(a). Valnei Peixoto Silva, doravante denominado de CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS, com endereco na Rua Savino Barreira,
1418, Centro, Jaguaribe - CE, inscrita no CNPJ sob on° 07.285.438/0001-02, representada par Maria
lraneide Peixoto de Lemos, CPF n° 192.550.798-08, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Edita! de Pregao Presencial n° 16.02.02/2018, Processo n°
16.02.02/2018, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se
os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Llcitacao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com a Lei Federal N°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, devidamente
homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretario de Planejamento e Gestao do Municipio de JaguaribeCE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- 0 presente contrato tern por objeto o REGISTRO DE PRECO, TIPO MENOR PRE<;O POR
LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ROUPARIA, FARDAMENTOS E
MATERIAL SERIGRAFICO EM TECIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, conforme especificacao
contida no Anexo I, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato o
valor global de R$ 7.400,00 (sete mile quatrocentos reais), conforme planilha em anexo.
CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) Contratado(a) todas as condicoes necessaries ao
pleno cumprimento das obrlqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9.
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bem coma o pagamento das taxas e
impastos, empregados e demais despesas necessarias ao born andamento dos services:
4.3- Comunicar aota) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos cases que exigem providencias corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos aota) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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5.1- Entregar o objeto do Contrato no almoxarifado da Secretaria de Planejamento e Gestao, no
Municfpio de Jaguaribe-CE, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edita!, no
Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes:

5.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITA<;Ao e qualificacao exigidas na licitac;ao;
5.3- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejulzos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
5.4- Os pedidos de prorroqacao de prazo de entrega serao dirigidos a Corntssao de Llcitacao, ate
05(cinco) dias corridos, antes da data do termino do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamentadas;
5.5- Os atrasos ocasionados por motive de forca maier ou caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria de Planejamento e Gestao, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1- 0 contrato tera o prazo de vigencia a contar da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de
2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2- 0 objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao da fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICCES DE PAGAMENTO
7.1- 0 pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto !icitado,
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habilitacao, cuja confirrnacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certidoes de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nae ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria de Planejamento e Gestao
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou mdenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e a amp!a
defesa.
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal, sob a Dotacao orcamentarta: 0401.04.129.0002.2.010 (SEPLAG) elementos de despesas
n° 33.90.30.00.
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1- Os precos sao firmes e irreajustaveis;
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERA<;6ES CONTRATUAIS
10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1Q, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
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alteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

- DAS SANCOES

11.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrrunistracao, pelo prazo de ate 5 ( cinco) a nos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidoneo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services, e
h) Descumprir prazos.
11.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual perfodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais corninacoes legais.
11.3- A contratada suieitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertencias,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publics, sem
prejuizo das sancoes legais na esfera civel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres decirnos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencia de entregar os produtos.
21.4-As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de mode cumulative.
21.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria de Planejamento e Gestao da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, memento em que a unidade
responsavel pelo mesmo cornunicara a CONTRATADA.
11.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos cases em que a inadirnplencia
acarretar prejuizos para a Administracao.
11.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item
anterior.
11.8- As sancoes previstas no item 21.7 poderao ser aplicadas CONTRATADA que:
a) Praticar ates ilicitos, visando frustrar os objetivos da ucttacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Admmistracao Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados.
11.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do 6rgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
11.10- Para aplicacao das sancces previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fates, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.

a

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA

- DA RESCISAO

12.1- A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incises I a
XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
----------:------:-=:-:::==-=---:-:-:::-:--:-:-:::-:==--==--:-:::::--T--~
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b) Amiqavel, par acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Administracao;
12.2- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
12.3- A rescisao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no
art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA

- DAS DISPOSICOES FINAIS

a

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde rnanitestacao final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obriqacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obriqacoes par ele assumidas, todas as condlcoes de habilitacao e quallflcacao exigidas na
licitacao.
CLAUSULA DECIMA-QUARTA

- DO FORO

14.1- Fica eleito o fora da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questoes relacionadas com
o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
14.2- E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais
efeitos.
Jaguaribe-CE, 09 de abril de 2018.
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Valnei Peixoto Silva

Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE
TE
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ANEXO AO CONTRATO N° 16.02.02/2018-07
OBJETO: REGISTRO DE PRECO, TIPO MENOR PRECO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISl<;OES DE ROUPARIA, FARDAMENTOS E MATERIAL SERIGRAFICO EM
TECIDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
CONTRATADA: MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS.
ITEM
1
2
5

LOTE 02 - SERIGRAFICO EM TECIDOS
ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS
Camisa em gola 'V" ou "Careca", manga curta com
pintura sublimada,temas variados e cores diversas em
tecido de PV, 33% ooliester e 67% viscose.
Camisa em gola 'V' ou "Careca", manga longa com
pinturas sublimada, temas variados e cores diversas
em malha PV 33% ooliester e 67% viscose.
Camisa em gola p61o com pintura sublimada com
temas e cores diversas manga curta em tecido PV
33% ooliester e 67% viscose.
VALOR DO LOTE

VR UNIT

Seplaa

V. TOTAL

UNID.

MARCA

UNID.

IPCRIA<;:6ES

35,00

100

3.500,00

UNID.

IP CRIA<;:6ES

38,00

50

1.900,00

UNID.

IP CRIAC6ES

40,00

50

2.000,00

Jaguaribe-CE, 09 de abril de 2018.
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Valnei Peixoto Silva

Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE
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7.400,00

