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8.4. Os precos registrados na presents ala nao serao objeto de reajuste antes de decomdos 01 (urn)
ano de scu registro, hipotese na qual podera ser utiltzado o indice IGP-M da Fundafao Getulio
Vargas.
8.5 Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsivcis porem de eonseqiicncias
incalculavcis. retardadores ou impeditivos da execute do ajustado, ou ainda, cm caso de forpa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
exlracontratual, podera, mediants proccdimento administrative? unde reste demonstrada lalsituapao,
e antes dc recebiia a ORDEM DE COM PR A, ser tcstabelerida a relagao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do coniratado e a retribufoao da Administrate para a justa
remunerate* dos servipos, objetivando a manutenpao do equilibrio economics-firtanceiro inicial do
contratu, na forma do artigo 65, 11, wd” da Lei Federal n.n 8.666/93, alterada e eonsolidada.
8.5.1. Os prefos registrados que sofrerem reajuste/ reequilibrio n2o ultrapassariio aos prefos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenpa pcrccnlual apurada entre o valor originalmcnte
constante da proposta e aquele vigente no mercado a cpoca do registro,
8.5.2. Caso o preqo registrado seja superior a media dos prefos de mercado, o MUNICIPIO sblicitari
ao Fornecedor, median tc correspondencia, redufao do preÿo registrado, de forma a adequa-lo a
definiÿao do paragrafo imico.
8.5.3. Fracassada a negociaÿao com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocara as demais
empresas com prefos registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fomeoedorcs classificados,
respeitado as eondifoes de fomecimento, os prefos e os prazos do primeiro class ificado, para redufao
do prefo; hipotese cm que podera ocorrer alterafoes na ordem de classificaÿao das empresas com
prepo registrado,
8,5.4. Serao considerados compativeis com os de mercado os p repos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura dc Pa cot i.

CLAUSULA NONA - DAS OBR1GACOES DO FORNECEDOR

9.1. Sao obrigafoes do fornecedor, alem das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) execute r o fomecimento dos bens licitados deniro dos padrdes estabdecidos pelo MUNICIPIO, de
acordo corn o especilicado no instrumento convocatorio, nesta Ata c no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que cventualmcnte rcgulcm o fomecimento,

responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou conditio aqui estabelecida;
b} assn mir a responsabilidade pelo pagamemo de todos os mipostoe. taxas e quaisquer onus de
origem federal, csladual e municipal, bera como, quaisquer encargos judicials ou extrajudiciais.
sejam trabalhistas, previdendarios, fiscais e comerciais resultantes da execute do contrato que lhes
sejam impuiavcls, inclusive com relagfo a terceiros, cm decorrenda do fomecimento;
c) a reparar, corrign. remover ou substitute, as suas expensas. no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se venficarcm vicios, defeitos ou incorrepoes;
d) responsabtli zarsse peios danos causados dirctamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execut° do fomecimento, nio cxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaqSo ou o acompanhamento pelo orgao inreressado;
c) indicar preposto, aedto pela Administrate, para representa-lo na execute* do contrato. As
decisdcs e providencias que ultrapassarem a eompctencia do reprcscntante do contratado deverdo ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adot° das medidas convenientes;
i') aceitar, nas mesmas condicoes registradas, os acrescimns ou suprcssUes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vintc c cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. na forma do §
1" do artigo 65 da Lei n‘’ 8.666/93;
g) entregar os produios de forma a nao comptometer o funcionamemo dos servipos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os produtos que
estiverem em desacordo com as especiflcap5cs constantes deste mstrumento, nem quaisquer pleitos
/ÿ[
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dc faturamentos
contraiado,

extraordinanos sob o pretexto dc pcrfeito funrionamento c conclusao do objeto

i) prescar os esdarccimentos que forem solititados pclo MUNICtPIO, cujas rcclamaÿocs se obriga a
a leader prontamente, bem como dar cienria ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormaitdade que verificar quando da execuqao do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fbcalizacSo do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimemo das bens,
iissim como ao cumprimento das obrigafoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do farnecimento, inclusive
oonsiderados os casos de greve on paralisacao dc qualquer natureza;
1) comumcar Lmediataniente ao MUNICtPIO qualquer alterafSo ocorrida no enderefo, conta
bancaria c outros julgaveis necessaries para recebimcnto de correspondencia;
m) possibilitar ao MUNICTPIO efetuar vistoria nas suas insta laÿdes. a fim de verificar as conduces
para atendimento do objeto contratual;
n) respeitar e fazer cumprir a legislate de seguranca c Infraestmtura, Meio Arobiente e
Desenvolvimenro Agrario no trabalho, prcviscas nas normas rcgulamentadoras pertinences;
o) substituir cm qualquer tempo c sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo dc 24 (vinte e
quatro) horas liteis da recusa, no todo ou em parte o objeto reensado pela administragao, caso
constatadas divergences nas espccificaedes, as normas e exigencias especificadas no Projcto Basico.
no Edita! ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os bens entregues,
sujeitando-se as penalidades cabiveis;
p) providendar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, por sua conta e sem Onus para o MUNICIPIO,
a correfSo ou substitute, dos bens que apresentem defeito durante o periado de garantia;
q) presiai manutenfao gratuita sobre todas as peÿas, components e acessdrios dos bens objeto desta
ata, dos quais seja detentor do registro, durante o prazo de garantia;
r) manter, sob as penas da lei, o mais complete e absoiuco sigilo sobre quaisquer dados, informants,
documentos, esperificapfics tecnicas e comcrciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nSo com o
fomecimento objeto desta ata;
s) manter seus empregados. quando nas dependencies do MUNICIPIO, devidamente idcmificados
coin cracha subsen to pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razSo social nome
completo do empregado e fotografia 3x4;
t) a rear com as despesas com embalagcm, seguro e transporte dos bens ate o(s) iocal(is) de emregat
u) infonnar nas embalagens de transporte dos bens, media nte etiqueta ou gravaqao na propria
embalagem, em letras de tamanho compattvel, os seguintes dados: mimero do modelo.
m area/ febricantc, quamidade contida em cada caixa, mimero da Ata de Registro de Fncpos, n“ e data
da Ordem de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
v) manter, durante a vigcncia desta Ata, todas as condipdes de habilitaqao e qualificapao exigidas no
Edital relativo a licitap&o da qual decorreu o presente a juste, nos term os do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei n° 8,666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidadcs do Fornecedor ainda:
a) toda c qualquer tipo dc autuapao ou apao que venha a softer em decorrencia do fomecimento cm
questao, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que cnvoJvam
eventuais decisoes judiciais, eximindo o MUNICIPIO dc qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
b) toda c qualquer multa, indenizaqao ou despesa unposta ao MUNICIPIO por autoridade
competente, cm decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamcnto a ser observado na
extcuqao do fomecimento, desde quo devidas e pagas, as quais serao reembofsadas ao MUNICIPIO,
que ticanl de pleno dircito, autorizada a descomar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, (5
valor corrcspondente.
9,2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o MUNICIPIO a deseontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuizos diretamente das Jatur&s pertinentes aos pagamentos que the forem
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devidus, independcntemenic dc qualquer piocedmicnto judicial ou extrajudicial. assegurada a previa
defesa,
9.2,2. A ausencia ou omiss&o da fiscalizapao do MUNTCTPTO nao eximira o farnecedoi1 das

responsabilidades pie vistas nesta Ata,
9.3 Todos os bens deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade nao sendo admitido, cm
hipotese alguma, a entiega do bens reutilizado ou rcoondidonado;
9.4. A faiia de quaisquer dos bens cujo fomecimento incumbc ao detentor do prego rcgistmdo, nao
podcra ser a legs da como morivo de fanga maioi para o atraso, mi execuqao ou inexecugao do objtuo
deste contrato e nao a eximira das pen alidades a que csta sujcira pelo ndo cumprimemo dos prazos e
ttemais condigtfes estabdecidas.

-

CLAUSULA DEZ DAS OHRIGAÿOESDO MUNICIPIO
10. 1 . O MUNTCTPTO obriga-sc a :
a) indicar os locais e horarios em que deverdo ser entregues os produtos.
b) permitir ao pessoal da eontratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas dc

seguranga;
c) cfetuar os pagamentos devidos nas candiqoes estabelecidas nesta ata,
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a oomprovar que os pxegos registrados
permanecera compativeis com os praricados no mercado.
CLAUSULA ONZE - DA

ALTERACAO DA ATA

1 1.1. A presents ata de registro de pregos podera sofner alteiagoes, obedecidas as disposigoes contidas
no aitigo 63 da Lei nu 3.666, de 1993 e as dispositoes do Decreto Municipal tr“ 003,ÿ20 1 7, de 03 de
Janeiro de 2017.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
JMM
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12.1. A presente Ata de Registro de Freges podera set cancclada dc pleno direito, nas seguintes
situagSes:
12. i.i pelo MUNICIPIO:
a) quatido u fomcccdor descumprir as condigoes da Ata de Registro tie Pregos ;
b) quando o fbmeoedor nio retirar a respectjya nota de empenbo ou mstrumenio equivalente, no
prazo estabdecido pda Administragao, sem jnstificativa aceitavd;
c) quando o Fomeecdoi nao assinar a Ordem de Foroecimenro noprazo estabdecido;
d} quando o Fomecedor nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipoiese de este se tomar
superior aqueles pratieados no mercado;
ej qua n do o Fomecedor der causa a resrisao administrativa da Ordem de Fomecimento decorrenic
deste Registro de Pregos, nas hipoteses previstas nos incises de I a XII c XVII do artigo 78 da Lei

8.666/93;
0 cm qualquer hipotese de inexecugao total ou pardal da Ordem de Fomecimento decorrcnte deste
Registro;
12.1.2. pelo FORK ECEDOR’
aj mediante solicitagao poi escrito, oomptovando estar impossibilitado de cumprir as exigendaa desta
Ata de Registro dc Fregos;
b) qnando compiovada a ocoirencia de qualquer das hipoteses eontidas no art. 781 indsos XI3; , XV c
XVI, Lla Lei Federal 8.666 93,
12 2 O procedimento de rescisSo obsenara os ditames previstos nos artigos 79 c 30 da Lei de
1 .icitagdcs,
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i2.3. Ocorrendo cancelamento do prepo registrado, a Fornecedor sera inform ado por
correspondencia com aviso de reccbimento, a qual sera juntada ao processo administrative da
presente Ala.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto on inacessivd o enderepo do Fornecedor, a comumcapao sera
feita por publicapao no afixapao do flaneiografo da Comissao dc Licitapao ou em Jomal de
Circulapao Local, pelo menos uma vea, considerando-se cancelado o prepo registrado a partir da
ultima publicapao.
12.5. A solidtapifo do Fornecedor para cancelamento dos prepos registrados podera nao set aeeita
pelo Munietpio, facultando-se a esta neste caso, a aplicapao das pcnalidades previstas nesia Ala.
12,5.1. Nao podera haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega dc ordem dc

fomecimento ja emitida.
12.6. Haven do o cancelamento do prepo registrado, cessar&o todas as atividades do
FORNECEDOR, rcknyas ao fomecimento do Item.
12.7. Caso o MUNIC1FIG nao sc utilize da prerrogativa dc cancelar esta Ata, a seu exclusive
criteno, podera suspender a sua execupao e ’ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra inlegralmente a condipao contrataal infringida.

-

CLAUSULA TREZE DAS PEN AL IDADES
HHKHHE

Na hipotese de deSeumprimcnto, por pane da fornecedor, de qualqucr das abrigapoes definidas
neste instnunento, ou cm outros documentor que o complcmentem, seiSo aplicadas, sem prejurzo
das sanpoes previstas na Lei nn 8.666/93, allemda e consolidada, as seguinies penas:
13.1.1, Sc o fornecedor ensejar o rctardamento dentrega de seu objeto, n3o mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na entrega dos produtos, eomportar-sc de modes iniddneo ou cometer fraude liscal,
ficara impedido de licitar c contratar com o Municipio de Paeoli c sera descrettenriado no Cadastro
da Prefeituia dc Facoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicapao das seguiotes
multas e das demais cominapoes tegais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de prepos:
a) apresentar documentapiio falsa cxigida;
b) nao tnatitcr a proposta;
c) fraudar na execupao do conirato;
d) comportar-se de modo inidoneo;.
13.1.2 multa moraforia de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega dc
qualqucr objeto registrado solicitado, contados do reccbimento da ORDEM DF
COMPRA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO no enderepo constante do cadastro ou da
A La, aid o Iimite dc 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
13,1

dias;

13.1.3- multa moraforia de 20% (vinte por cento) sobre a valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trrnia) dias no fomecimento do bem requisitado;
13.2- Na hipotese dc ato ilicito, outras ocorrcncias que possam acarretar transtomos ao
descnvolvimento dos servipos / entrega dos produtos, as atividades da administrapao, desdc que nao
caiba a aplicapHo tic sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do lidtante de qualqucr das
obrigapoes definidas neste instrumento, na Ata de Registro dc Prepos, no contratn ou em outros
documentos que o complementcm, nao abrangidas nos subitens anteriorcs, serao aplicadas. sem
prejuizo das demais sanpocs previstas na Lei n° 8,666/93, alterada e consolidada. c na T.ci n.1'
10,520/02, as seguinies penas:
13.2.1- advcrtcncia;
13.2.2- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipio. ou
do valor global maxunu da ata ou do contrato, conformc o caso;
£ ITU ft A MUNIL.FAL DE FACOTI
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13,3. O valor da muita aplicada devera ser ieeolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificapao ou dccisao do rceurso, par meio de Documento de Arrecadacio Municipal
DAM.
13.3.1. Se o valor da muita n3o for page, ou depasitado, sera autoniaticamente desromado do
pagamento a que o licitantc fixer jus.
13.3.2. Fm caso de inexistencia ou insufieii&icia do crcdito do licitante, o valor devido sera cobrado
admimstrativamente ou inscrito oomo Dtvida Ativa do Municipio e cobrado media nte processo de
execufSo fiscal, com os encargos correspondentes.
13,4. As panes sc sub mete rao ainda as demais sancoes imposts s nos anigos 86 a 88 da. Lei Federal
it " 8 666/ 93, alterada e consolidada e no instiumenln cuilvocalorio.
13,5, A falta dos produtas nao podera scr alegada como motivo de forfa maior e nHo eximira a
CONTRATADA das pen alidades a que esla sujcita pclo nao nimprirnento das obligates
estabelecidas nestv oontrato.
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CLAUSULA QUATORZE DOS1LICITOS PENAJS
1—IJIUM

i
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14.1. As inlracoes penais tipilicadas na Lei 8.666/93 scrao objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominacbes aplicaveis.

-

CLAUSULA QUINZE DOS RECURSOS ORtpAMENTAJUOS

15*1. As despesas detorrentes das eontraiapbes oriundas da presents Ata, ccnerao a conta de dotafdcs
orpamentarias eonsignadas nos respectiveÿ orfamentos muniripais vigentes, cm lavor das Secrctarias
Municipals interessadas, a cpoca da expedipao das competentes ORDFNS DE
COMPRA AUTORTZAC0ES DE FORNFOMFNTO.
CLAUSULA DEZE5SE1S - DAS DlSFOSlfOES ElNAlS
MM**

jxa

16. ! . As panes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposipbesi
16,1.1 Todas as alieracdes que se fizerem necessarks scrao registradas per intermedin dc lavratura
de termo adirivo a presente ata de Registro de Prepos.
[6.I.2. Integrum esta Ata os seus anexos, o Edita! de Pregao Presencial que Ihe deu origem e seus
anexoSb e as propostas das empmsas dassiHcadas.
16.1.3, E vedado caucronar ou milizar o contrato dccorrcnte do presente registno para qualquer
operafao finanoeira, sem previa e expressa autorizac5o do MUNICIPIO,
16.2. O CONTRATANTE sc reserva o dircito dc fazer uso dc qualqucr das prerrogativas disposes
no artigo 58 da Lei n. K.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A itiadimplÿncia do fomecedor com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao MUNTCTPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contnato ou Tcstnngir a regukrizapio c o uso dos services pek Admmisiratko.
J6 4, O contratado, na entrega dos prodmos, sem prejuizo das responsabilidades coniratuais e legais,
nao podera subeontmai panes do contiato sem a expressa autotizapao da AdimnistrapJo.

-

CLAUSULA DEZESSETE DO FORO

O foro da Comarea de Pacoti e o competente para dirimir questdes dccorrentes da execupAo
destc Instrumento, em obediencia au disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8,666 de 21 de junho de
1993, alterada c consolidada,
17.1,
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\ssim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de promos, na presenca de 02 (duas)
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e lcgais efeitos.
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<XOME DO SECRETABIO GESTOR>
dc < Secretarial

THSTEMUNHAS:
1

CPF n

2

CPF n°

1

..
.....
C"~~‘
L» R A V-. 0

V [>E PA COT I

CNPJ C 7

sULi./si,

a 001 72

£>.
Gÿ

v

G6 9i0

(i

> s

m&,r

£ DE
uov r a

Ng

v u w 1 11e A t o L

s

WWW J>A£OTl:C€.GOV. B R

UEMAOS PAUA4 COMOPOVO

ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PREÿOS N° ******

RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTA
01. SECRETARIA:
ORDENADOR DE DESPESAS:
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ANEXO 1 1 A ATA DE RE-GISTRO DE PRE£OS N*
RE)

ACAO E OL AL1E1CACAO DOS FORNECEDORES COM PRE-COS REGIS TRAPPS

01. RAZAO SOCIAL;
CNPJ:

ENDERECO:
TEL EEONE:
R E PILE SENTAN TE:
BANCO:

l‘

L'E

I

r Li C A

FAX:
CPF:
RG:
CO NTA CORJtENTE:

AGENCTA:

MbNIi PA - DE PACO'Tl

CNP: 07.9I0.75S/0001- 7 2
rigiÿsP

iceroSampaio, 663
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EXO HI A ATA D£ REGISTRO DE PRECOS N*

RE GlSTKO PEPRECOS UNITAR TOS
E-SPECIFIC ACAO DOSPRODUTOS- OUANTITATIVOS, MARCAS £ EM PRESAS
FQRNECEtjQRAS

DATA:

/

.......

/

Este documcnto e parte integrantc da Ata do Registry dc
nn
, cdebrada entre a
PR i;'f H I URA MUNICIPAL Dt PACOT1 c a empress; cujas promos irsiao a seguur fegismdos, cm
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° *******
Ata de Regisrro de Prepos Nl~ ******
Pregao PtesenciaL ND 201S.05. 14, 1 -PP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
,E
PACOTI/ SECRETARIA DE
DO OUTRO A EMPRESA
PARA O FlM QUE NELE SE DECLARA.

__

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, pessoa juridica de dircito publico intemo, inscriu
no CNPJ sob o n“ 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° G6.92G, 183-8, com sede de sua Prcfciluia
Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N" 663, Centro, Pacoti CE. CEP: 62.770-000,
, neste ato representada pclo Sr.
at raves da SECRETARIA DE
aqui denominado de CONTRATANTE, c de outro Iado a empresa **************, estabelecida na
Aifc rf-kirir ,
inserita no CNPJ/MF sob o n.° **************** neste ato representada pelo(a)
Sr{a). *************** , portador(a) do CPF n° ***************, a pcnas denommada dc
CONTRA TAD A, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as dausulas c
condifoes a scguix cstabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Proccsso de Licitaydo, na modalidade PREGAO PRESENQAL tombado sob o nu
2018.05. 14.1-PP, cujo objcto e o REGISTRO DE PRECOS PARA AQU1SIC-AO DE PEQAS
AUTOMOTTVAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DF
TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. CONFORME
F- SPECIE!CAQOES CONTIDAS NO PRQTF.TO BAS1CO TERMO DE REFERENCIA, cm
conform i dadc com o Decreto Municipal n° 003/201 7, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das LintafOes
Fublicas c/c os tcimos da Let Federal nu 10.520, de 17/07/2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presents contrato Lem como objeto e a AQUISIQAO DE PEQAS AUTOMOTIVAS
DESTINADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE TRANSPORTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, Ludo em confbnnidade com as condifdcs e
espeeificacoes concidas no TERMO DE REFERJENCIA - /ANEXO I do Edita! do Processo
licitatorio PREGAO PRESENCIAL N° 2018.05.14.1 PP, no qual cneontram-se cspecifieados no
Ancxo I do presente Contrato.

-

CLAUSULA TERCFIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1.0 valor global da presente aveniÿa e de R$ *******
a
pf0poryao da
entrega dos produtos licitados, segundo as ORDENS DE COMPRAS ACTORIZACOES DE
FORNECIMENTO expedidas peia AdministracSo, de conformidade com as notas fiscais taturas
devidameme atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Ccnidoes Federais, Estaduais c
Municipals do Eicirante vencedor, todas amalizadas, observadas as condifdcs do edital.
3 .2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de rcajuste.
3.3. Na hipdtese dp sobrevirem fatos imprevisivcis, ou previsiveis porem de consequencias
[da, em caso de forya
incalcuJÿye.Ls, netardadqr.es ou .jmpeditivus da cyccuqlo do ajustado,ÿ y
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maior, ease fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinary e
extracontratual, podera, raediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situacao
e termo aditivo, ser resrabeledda a relaÿao que as partes pacmaram inicialimcnte entre os eneargos do
;t ntratado c a retribuiqao da AdministracSo para a justa remunerafao dos serviqos, objetivando a
manutenÿao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. 11. “d” da
Lei Federal n.c 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (tritita) dias, apos adimplemcnto da obrigapao e
encaminhamcnto da documentapao tratada no subitem 3.1, observadas as disposipdes editalirias,
atraves dc cnedifo na Conta Bancaria do foraecedor ou atiavcs dc cheque nominal.
3 5. For ocasiao da entrega dos produtos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e- a
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverac ser emitidas em nome da Prcfcitura
Municipal de Pacod.' CE, com enderepo na Av. Corone! Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti CE, CEP: 62770 000 - Pacod Ceara. inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
soboN.'’06.920. 1 83-8.

-

-

CLAUSULA QU ARTA DA VTGENCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1. O presente Instrumemo produzira seus furldicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatuia
e vigera ate ** de ****** de ****, adnntindo-se, porem, a prorrogapao nos termos do artigo 57, da
I.ei Federal n.r 8.666/93. satisfcttos os demais requisites do Decreto Municipal n.° 003/2017, de 03
de janeiro de 2017.
4.2, No caso da entrega dos produtos, objeto do presente contrato, ser prestado na sua totalidade.
antes da data de termino do contrato, flea o referido contrato automaticameme exprrado
4.3. Independent da quaniidade de cada item deste contrato a administrapjio fkara no direilo de
solicitar apenas aquela quantidade que Ihe for eslritamente necessaria.
4 4- DO PRAZO £ LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deveriio ser entregues no prazo
maximo de ate 05 (CINICO) DIAS CORR1DOS, a contar da expedipao da ORDEM PE
COMPRA AUTORIZACAO DF, FORNECIMENTO pela administrate) no local determ inado na
ORDEM DE COMPRA/ AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.
4 4. 1 A ordem do compra autorizapao de fomedmento sera emitida sera via fax ao seu numero de
rclefone ou via e-mail ao sou enderepo eletrpnico, ficando o mesmo obrigado a confirmar o
rcccbunento tambem via fax e/ou email com assinatura/nome e CPF do flmdonino que recebeu,
sujeito as penalidades espedfisadas neste edital.
4 4 2 Os itens serao reccbidos por servidor riesignado e responsavel pelo acompanliamento e
fiscalizapao do contrato, que emitira o atesto dedarando a entrega dos bens.
4.4.3. No caso de constatapao da inadequap&o dos bens fomccidos as nonnas e exigencies
especiEcadas neste Edita! e na Proposta vencedora a administrapao os recusara. devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condipoes, sob
pen a de aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e desre instrumemo.
4.4.4- Por ocasiao da entrega dos produtos, o fomecedor devera apresentar nccibo em 02(duas) vias,
alem das respective fatura e Nota Fiscal.
4,4.4,!- A Fatura e Nota Fiscal deveTao ser emitidas em nomc da Prefeitura Municipal de
Pacoti/ CE, com enderepo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N11 663, Centro, Pacoti/CE, CEP:
62770 000 - Pacoti - Ceani, inscrito no CNPJ sob o NA 07,910.755/0001-72 e CGF sob o N.n
06.920. 183-8.
4.4.5- No caso de constatapao da inadequate dos produtos fomccidos as normas e exigendas
espcrificadas neste Edita! e na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condones, sob
pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
4.4.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas proirogapoes de prazo.
4.5- Os itens licitados deverao obedecer a um cronograma de entrega, entregues dc forma fradonada,
de acordo com a necessidade e convenience do orgao interessado e dbpoontbilidade financrira
t
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durante o prazo de contratapao, mediante a expedipao de periodical ORDENS DE
COMPRAS 'EORNECIMENTO, pda Secretaria Gestora, constando o local e a quamidadc de
produtos a serem entregues.

............
.....
-

CLAUSULA QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAQAO ORCAMENTARIA
5.1 As despesas decorrentes das eventuais contratapffes correrao a conta da SECRETARTA DE
, consignada no orpamcmo municipal vigcnte. nas dotapoes orpamcntarias:

-

DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As panes se obrigam rcciprocamente a cumprir integralmcnte as disposi0es do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n“ 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n,Ll 10.520/02 e do
Decreto Municipal nu 003/2017.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar o farnecimento dos materia is licitados dentro dos padroes estabdecidos peln
MUNICIPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatorio, no Ancxo I, quc faz parte
dcstc lnstrumemo, observando amda todas as normas tecnicas que eventualmentc rcgulcm o
fomecimenta, responsabilizando-se amda por eventnais prejuizos decorrentes do descumprimenro de
qualquer clausula ou condiqao aqui eslabdecida;
b) assumir a responsabilidade pclo pagamcnto de todos os impostos, taxas e quaisqucr onus de
oiigem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judicial ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da exocuc&o do contrato que Ihes
scjain imptttavets, inclusive com relapao a turceiros, cm deccrrenda do fomecimento;
c) a reparar. corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em quc se verificarem vicios, defeitos ou incorrepoes;
d) responsabilizar-se pelos da nos causados dircramente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na cxecucao do fomecimento, nao cxduindo ou reduzindo essa
tesponsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pdo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrapao. para representa-lo na cxecucao do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a compctencia do representantc do contratado deverÿo ser
comumcadas a seus superiors em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;
1) aceitar, nas mesmas condiqoes registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vintc e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os materials de forma a nao comprometer o funcionamento dos services do MUNICIPIO;
h) comunicar anteeipadamente a data c horario da entrega, n3o sendo aceitos os materials quc
estiverem em desacordo corn as esperificaftSes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleiios
de laturamentos extraorriinaiios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto

CLAUSULA SEXTA

contratado,

i) prestar os eselarecimentos que forem solicitados pdo MUNICIPIO, cujas redamafOes se obriga a
atender prontamentc, bein como dar ciencia ao MUNICiPIO, imediatamente e por escrito, dc
qualquer anormalidade que verificar quando da cxecucao do contrato;
j) dispor-sc a toda e qualquer fiscalizacao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materials, assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios ncccssarios a garantia da plena opcracionalidadc do fomecimento, inclusive
considersdos os casos de grove ou paralisacao de qualquer namreza;
I) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alterapao ocorrida no endereqo, conta
bancaria t* outros juigavcis necessarios para recebimento de corresponddicia ;
m) possibiiitar ao MUNTCtPIO etetuar vistoria nas suas instalacoes, a fim de verificar as condifoes
para atendimento do objeto contratual;
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em qualquer tempo e sem qualqucr onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte c
quarro) horas uteis da recusa, no todo on em parte os materials recusados pela Administrapao, caso
constatadas divergencias nas especiffcapoes, as normas c exigences cspecificadas no Projeto Basko,
no Edilal on na Proposta do Contratado;
o) manter, sob as penas da lei, a mais complete c absoluta sigilo sobre quaisquer dados, informaqoes,
documentos, espeeificacoes tecnicas e comcrciais dos materiais do MUNlCfPIO. de qne venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, on que venham a ser confxados, sejam relacionados ou nao com o
n) substituir

fornecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materials ate o(s) tocai(ts) de
cntrega;
q) int'ormar nas cmbalagens de transporte dos materials, mediante eliqueta ou gravapSo na propria
embalagem, em Ietras do tamanho compativeL os segnintes dados: marca/ fabricate, quantidade em

cada caixaT numero do Contrato, n* e data da Ordem de Fomedmento e o nome da
to mecedora /fabricante;
r) manter. durante a vigenda da Ata de SRP contrato, todas as conduces de habilitaqdo e
qualificaclo exigidas no Edital relative a liritapao da qual dccorreu o presente ajuste, nos termos do
Art 55. Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a
1

CONTRATADA.
6.2.1. No caso de constatapao da inadequaf&o dos bens fornecidos as normas e exigencias
espedficadas no Projeto Basico, no Edilal ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara.
devendo no prazo maximo de 24 {vinte e quatro) haras ser adequados as supradtadas condipoes;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3 I. asSegurar o livre acesso do CONTRATADO e de sens prepostos, devidamente idcntificados, a
rodos os locals onde se fizer necessario o fomedmento dos bens, prestando-lhe todas as informapoes
e eselarccimentos que, eventual menre, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista nestc instrumento;

CLAUSULA SETIMA DAS SANIES
7.1. Na liipotese de dcscumprimento, por pane do fomeccdor, de qualsquer das obrigac&es definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complemented, sedo aplicadas, sem prejuizo
das sanpoes prevtstas na Lex n" 8,666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7,1 1 . Se o fomeccdor ensejar o retardamento da cntrega do objeto, naci mantiver a Proposta de
Prepos, talhai ou fraudar na execupao dos services, comportar-se de modo iniddneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido dc licirar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado
no Cadastru da Prcfeitura de Pacoti pelo prazo dc ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicapio das
segumtes multas e das demais cominapoes legais:
i- muita de ate 20% {vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentapao falsa exigida;
*

b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execupao do contrato;
d) comportar-se de modo iniddneo;

MuJta moratoria dc 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega dc
qualqucr objeto regtstrado solicitado, oontados do recebimento da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACA0 DE FORNECIMENTO no enderepo constante do cadastre ou da
Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido. caso seja inferior a 30 (trima)
dias:
7.1 3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hlpotcse de airaso
superior a 30 (dintaj dias no fbmecimcnto do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
descnvolvimento dos servipos/entrega dos produtos, as atividades da admjxustrapao, desde que nao
7.1.2,
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a aplicaqao dc sanpao mais grave, ou descumprimemo por pane do licitamc dc qualquer das
dbrigafdeS defimdas neste insemmento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato nu cm outros
docurnemos que o complcmentem. nao abrangidas nos sab liens anteriores, serao aplicadas. seni
prejuizo das demais sanebes previstas na Lei tiri S.666/93, alterada e consofidada, e na Ld n
i 0.520/ 02, as segutmes penas:
7.2.1. Advertenna;
7.2.2. Multa dc 1% (tun por cento) ate 20% (vime por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou do
valor global maximo da ata ou do contra to, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo dc 5 (cinco) dtas
a contar da notificapao ou dccisSo do recurso, por meio de Documento de AiTecadapao Municipal -

qaiba

DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositedÿ, sera automatics mente descontado do
pagaiiiento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. tm caso dc incxistencia ou insuficiencia de credito do lidtame, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Munidpio e cobrado mediante piocesso de
execucao fiscal, com os cneargos correspondcntes,
7.4. A falta dos produtos nSo pudera ser alcgada como modvo de forÿa maior e nSo eximrri a
CONTRA! ADA das penalidades a que cstA su.jeita pdo nSo cumprimerno das obrigacoes
estabelccidas ncstc comrato.
7.5. Apds o devido prace.sso administrauvo, oonl'ormc disposto no Edital, as multas pecu maria s
previstas ncstc instrumento serao descontadas de qualquer credito existeme no Munidpio cm favor
da Comratada ou cobradas judicialmcntc, na inexistdneia destc.
7.6. As partes se submetenio ain&a as demars sanqbes impostas nos artigos 86 a 88 da Ld Federal n '
8.666 '93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

-

CLAUSULA OFTAVA DA RESCISAO

8,1. A iuexeeucao total ou parcial do presente contrato ertseja a sua resdsSo, com as consequences
eunlratuais, as previstas em lei e no Edirai.
8.2. Alem da aplicaqao das mulias ja previstas. o presente comrato ficara rescindido de pleno direito,
independence dc notificacao judicial ou extrajudicial, sem que assists a Conlratada o direito de
reclamat indenizapdes rektivas as despesas decorrentes dc encargos provementes da sua cxecuÿo,
ocorrendu quaisquer infhtpdes as suas clausulas c condipoes ou nas hipoteses pnevistas na Legislate,
na forma dos artigos 77 e 78 da Ld 8.666/93.
8.3. O proeedimento dc icseisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Ld de

1 icitafoes.

-

CLAUSULA NONA DAS DISPOSICÿES FINAIS
9.!. O CONTRATADO se obriga a mantcr, durante toda a
compatibilidadc com as obligates por elc assn m Idas, ttidas as

execuÿao

do contrato, em
habilitaÿSo e

eondic'ftes de

qualificacao exigidas na Jicitaqdo.
9.2. O presents contrato tem seus termos c sua excctticao vincuiada ao edita! de licitapao e a pnoposta
lioiutona.
9.3. O CONTRATAN'FE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prcrrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei 8.666/93, aherada c consolidada .
9.4, O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela. AdministrafSo ou por aeordo das
partes, OOtn as devidas JUStificativag, nos casos previstos na Ld.
9.5. A ifiadimplencia do Dontratado com referenda aos encargOS trabaihistas, fiscais C comcrciais nao
translere ao CON TftATANTE a rtsponsabilidadc por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou tcstringii a icgulauzapao e o uso dos proetuios pda Admin istrapao.
9.6. O contra tado. na execupao do contrato, sem prejuizo das rcsponsabilidades contratuais e legais,
isiragao,
n.io ixtdera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizapao dd
CW-ÿJ Qj. 510, 75 5/0
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9.7. A Administrapao rejeitara. no todo ou cm parte, os produlos fomecidos era desacordo com os
termos do Proccsso Licitatorio. da proposta e deste contrato.
9.8. Integrant D presente contrato, independente de transcripan, todas as pepas que foimarn o
proccdimento iicitaldno e a proposta adjudicada,
9,9. A Contratada, na vigcncia do Contrato, sera a unica responsive! perante terceiros pelos a Los
praticados por seu pessoa! eximida a Contraiante de quaisquer redainapOes c indenizapdes.

CLAUSULA DEZ - DO FORO
10,1. O tore da Comarca de Pacoti 6 o competente para dirimii questdes dceorrcmes da execupao
deste Contrato, cm obediencia ao disposio no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
atterada e consolidada.
Assun pactuadas, as partes Firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradona Geral do
Muniripio, perante testemunhas que tarnbem a assmam, para que produza os seus juridicos e legais

efeitbs.
Pacoti CP, _ de

de

Nome Gcstor
Ordcnador de Despesas
Secretaria dc

KA7AO SOCIAL

Nome Rep resen tanre
Represenrante Legal
CON TRAT ADA

CONTRATAJNTE

TESTEMUNHAS:
1,_

CPF. N°

2

CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRA I’O N&
PREGAO PRESENCIAL N" 2018.05. 14, 1-PP

MAPA DE PREÿOS CONTRALAPPS

......
...

Estc documenta e parte integrante do ConErato acima relerenciado. celebmda entre a SECRETARIA
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