PREFEITURA

MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
CONTRATO N° 19.12.01/2018-06

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICiPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST.AO,
COM A EMPRESA RICELE AIRES VICTOR - ME,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Municfpio de Jaguaribe, Estado do Ceara, pessoa jurfdica 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) Secretario de
Planejamento e Gestao, o(a) Sr(a). Valnei Peixoto Silva, doravante denominado de CONTRATANTE
e, do outro lado, a empresa RICELE AIRES VICTOR - ME, com endereco na Rua Luiz Pinto, 2298,
Nova Brasilia, Jaguaribe - CE, inscrita no CNPJ sob o n° 02.399.763/0001-82, representada por
Ricele Aires Victor, procurador, inscrito no CPF n° 791.979.653-91, ao fim assinado, doravante
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Preqao Presencial n° 19.12.01/2018,
Processo n°19.12.01/2018, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas atteracoes 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 Licitacao, 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) Secretario de Planejamento e Gestao do Municipio de Jaguaribe - CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tern por objeto e o REGISTRO DE PRE<;OS TIPO MENOR PRE<;O POR
LOTE PARA A CONTRATA<;Ao NA PRESTA<;Ao DE SERVl<;OS DE MANUTEN<;Ao DOS
VEICULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEiCULOS QUE COMPQEM OU VENHA A
COMPOR A FROTA OFICIAL DO MUNICiPIO DE JAGUARIBE/CE DO MUNICfPIO 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 de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), correspondendo 6,0% (seis por cento)
de desconto do valor estimado para a compra de pecas e acess6rios e R$ 2.325,00 (dois mil
trezentos e vinte e cinco reais), correspondendo 7% (sete por cento) de desconto do valor
estimado para o pagamento de mao-de-obra especializada. Conforme tabela a seguir:
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 obriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
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Providenciar os pagamentos aoia) CONTRATADO(A) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

4.4-

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos nesta
Pregao Presencial, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
5.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obriqacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiticacao exigidas na Lei de l.icitacoes:
5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos
fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services;
5.4- Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos services, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que aota)
CONTRATADO(a) nao devera, mesmo ap6s o terrnino do Contrato, sem consentimento previo por
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes especificadas no
paraqrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;
5.6- Providenciar a imediata correcao das deficiencias el ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
5.7- Arcar com eventuais prejulzos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execucao
do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
5.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambern de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos services
contratados, inclusive, as contribuicoes previdenclarias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exclufda qualquer solidariedade da
respectiva secretaria por eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadirnplencia do(a) CONTRATADO(A), com referencia as suas obriqacoes, nao se transfere a
respectiva secretaria;
5.9 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenclartos relacionados com o objeto do Contrato;
5.10- Respeitar as normas de seguranc;:a e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis
do Trabalho e legisla9ao pertinente.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO
6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2019,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
CLAUSULA SETIMA -DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria de
Planejamento e Gestao, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente a realizacao dos services.
para fins de conferencia e atestacao da execucao dos mesmos.
4.2. A fatura constara dos services efetivamente prestados no perfodo de cada mes civil, de acordo
com o quantitative efetivamente realizado no mes;
~~
~
4.3- Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria de Planejamento e Gestao, o pagamento sera
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efetuado ate o 30° (triqesimo) dia ap6s o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
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8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao par conta, dos recurses oriundos do Tesauro
Municipal, sob a dotacao orcamentaria n° 0401.04.129.0002.2.010, elemento de despesa 33.90.39.00
e 33.90.30.00.
CLAUSULA NONA- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1- Os precos somente poderao ser reajustados ap6s o periodo de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentacao das propostas, com base na variacao percentual acumulada no perfodo sob
analise, do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente caso este venha a ser
extinto ou substituido;
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES 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 par cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DAS SANCOES
11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Adrninistracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez par cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao feita pela
CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres decimos par cento) par dia de atraso na execucao dos services, ate o limite de 30
(trinta) dias;
b.3) 2% (dais par cento) cumulativos sabre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a criteria da Secretaria de Planejamento e Gestao, em caso de atraso dos services superior a
30 (trinta) dias;
b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula sera descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A),
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junta a
Secretaria de Planejamento e Gestao do municfpio de Jaguaribe, independente de notiflcacao ou
interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de contratar com a
Administracao, pelo prazo de ate 02 (dais) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publics, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1- O Contrato firmado em decorrencia da presente llcitacao podera ser rescindido de conformidade
com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n2 8.666/93;
12.2- Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, incise I, da Lei n2 8.666/93,
aota) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incises I a IV, paraqrafos 12 a
42, da Lei de t.icitacoes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a rnanifestacao final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obriqacao da Contratada de manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obriqacces por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licltacao.

CLAUS ULA DECIMA QUART A - DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe/CE, para conhecimento das quest6es
relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausutas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurldicos e
legais efeitos.
Jaguaribe-CE, 28 de janeiro de 2019.
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Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
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Ricele Aires Victor
RICELE AIRES VICTOR - ME

CON7TADA
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ANEXO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL
PREGAO PRESENCIAL N° 19.12.01/2018:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS, TIPO MENOR PRECO POR LOTE, COMO CRITERIO
DE JULGAMENTO A OFERTA DE MAIOR DESCONTO, PARA A AQUISICAO DE PECAS
DE VEiCULOS, BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS
MESMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEiCULOS QUE COMPOEM OU
VENHA A COMPOR A FROTA OFICIAL DO MUNICiPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATADO: RICELE AIRES VICTOR- ME.
DESCRICAO
HONDA 125 FAN
HONDA BROS 160
MOTO FAN 125

PLACA
HYO 8808
PMX4624
HXY 1267

ANO
2006
2015
2006

COMBUSTiVEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

MARCA
HONDA
HONDA
HONDA

Jaguaribe-CE, 28 de janeiro de 2019.
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Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE

Ricele Aires Victor
RICELE AIRES VICTOR - ME
CONTRATADA
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