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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAgAO

OBJETO: REGISTRO DE

MECANICA

PRE£OS PARA PRESTACAO DE SERVigOS DE MANUTENgAO

PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS E MOTORES MOVIDOS A
DIESEL E GASOLINA QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO
DE REFERENCIA.

DECLARAOAO
, inscrito no CNPJ n°.
por intermedio de seu
, portador(a) da Carteira de Idcntidadc
representante legal o(a) Sr(a)...
ny.
DECLARA, para fins do disposto na PREGAO
e do CPF nfl
PRESENCLAL N° 2018.03.14.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de

prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condifao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que sc possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos,
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilita?ao para participar no
presentc certame licitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a prcscnte, sob as penas da Lei.

(data)

(representante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° _
PREGAO PRESENCIAL N° 2018.03.14.1-PP
VALIDADE: 12 (doze) meses.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Esiado do Ceara, pessoa
juridica dc direito publico intemo, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N°
06.920.183-8, com sede de sua Prcfcitura Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
neste
Centro, CEP: 62.770-000 Pacoti/Ceara, atraves das SECRETARIA DE
CONTRATANTE,
dcnominado(a)
„ aqui
de
ato representado pelo Sr.
considerando o julgamento da licitaÿao na modalidade de Pregao Prcsencial N° 2018.03. 14.1-PP,
bem como, a respectiva homologa?ao datada de ** de ****** de ****, RESOLVE registrar os preÿos
das empresas signatarias, nas quantidades cstimadas e maximas anuais, de acordo com a
classificaÿao por elas alcanÿadas, atendendo as condifoes previstas no Instrumento Convocatorio e as
constantes desta Ata de Rcgistro de Prefos, em conformidade com as disposiÿoes a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitafao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2018.03.14.1-PP,
sujeitando-se as partes as normas constantes do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de
2017, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterafoes, e da Lei 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREQOS PARA PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE MANUTENQAO MECANICA PREVENTIYA E CORRETIVA NOS
VE1CULOS E MOTORES MOVIDOS A DIESEL E GASOLINA QUE COMPOEM A FROTA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAQOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERfiNCLA, tudo conforme especificafdes
contidas nos Anexos do Edital do processo originario, no qual restaram classificados em primeiro
lugar os licitantes signatarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DA YIGfeNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
3. 1 . A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREQOS
4.1. O gcrenciamento destc instrumento cabera ao Orgao Gerenciador
GOVERNO, no seu aspecto operacional e nas questoes legais.

-

SECRETARIA DE

CLAUSULA QUINTA - DOS PREQOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATTVOS
JKB

i

registrados, a cspecificafao dos servifos, os quantitativos, marcas, empresas
fomcccdoras e representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente ata, em
ordem de classificaeSo das propostas.

5.1. Os

prefos
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CLAUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os servifos objeto do prcsente registro de precos quando eventualmentc contratados, observadas
as condifoes fixadas nestc instrumento, e seus Anexos, e na legislacao pertinente, deverao scr
entregucs nos locais indicados na AUTORIZA£AO DE EXECUCAO.
6.2- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: imediatamente, contados da AUTORIZAQAO DE
SERVIÿO. Os servifos licitados deverao ser cxecutados nos dias, locais e horarios indicados;
6.2.1. Os servicos deverao obedecer a um cronograma de execugao, a partir das caracteristicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE SERVJCO/ AUTORIZACÿAO DE

EXECUCAO:

6.2.2. Os itcns serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizaÿao do contrato.
6.2.3- Por ocasiao da execufao dos servifos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alcm das respectivas fatura e Nota Fiscal.
6.2.4- Para os servifos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal de Pacoti - CE, com endereco no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ccara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/000172 e CGF sob o N.° 06.920. 183 8.
6.2.4.1. Apresentar, o total mensal e a relagao nominal dos funcionarios com as respectivas horas
trabalhadas mensalmente.
6.2.5- No caso de constatacpao da inadequa<pao dos serviÿos fomecidos as normas c exigencias
especificadas nestc Edital e na Proposta vencedora a administrafao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifoes, sob
pena de aplicacpao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
6.2.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogafoes de prazo.
6.3- Os servifos licitados deverao scr entregues, observando rigorosamentc as cspecifica?Ses contidas
no Projeto Basico, nos anexos dcsse instrumento e disposi<p6es constantes de sua proposta, bem ainda
as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, cstadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execufao dos servi<pos que lhes sejam imputaveis, inclusive com relaipao a terceiros, e
ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
servifos em que se vcrificarem vicios, defeitos ou incorre<poes;
b) responsabilizar-sc pclos danos causados diretamente a Administraipao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execufao dos serviÿos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizafSo ou o acompanhamento pelo org&o interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administragao, para representa-lo na execufao dos serviÿos. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adofao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifoes do registro de preqos, os acrescimos ou supressoes quantitativas que
se fizerem no fomecimcnto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratacao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execufao dos servifos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos
do Municipio.
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CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIÿOES DE FORNECIMENTO
r«G

7.1. As empresas detentoras dos pregos registrados poderao ser convidadas a finnar contratagocs dc
fomccimento, observadas as condigoes fixadas no instrumcnto convocatorio, nesta ata e seus
Anexos, e na legislagao pertinente.
7.2. As contratagoes dos servigos registrados neste instrumento ser3o efetuadas atraves de Ordem dc
Servigo, emitida pela Administrate Municipal, contendo: o n° da Ata, o nome da empresa, o objeto,
a especificagao, as obrigagoes da contratada, o enderego e a data da prestagao dos servigos.
7.3. Poderao tambem ser firmados termos de contratos decorrcntes desta Ata de Registro de Pregos,
que serao tratados de forma autonoma e se submeterao igualmente a todas as disposigoes constantes
da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto as prorrogagoes, alteragoes e rescisoes.
7.4. Este instrumento nao obriga o MUNICIPIO a firmar qualquer contratagao, nem mesmo nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitagoes especificas para aquisigao do(s) objetos(s),
obedecida a legislagao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de
fomccimento, em igualdade de condigoes.
7.5. A Ordem de Servigo sera encaminhada ao fomecedor que devera assina-la e devolve-la ao
Municipio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6. Se o fomecedor com prego registrado cm primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Servigo,
sem prejuizo das rcspectivas sangdes aplicaveis, poderao ser convocados os demais fomecedorcs
classificados na licitagao, respeitadas as condigoes de fomecimento, os pregos e os prazos do primeiro
classificado.
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

8.1. O pagamento sera rcalizado ao fomecedor, quando regularmcnte solicitados os servigos pelo
MUNICIPIO, na proporgSo da entrega dos servigos licitados, segundo as AUTORIZACOES DE
FORNECIMENTO/ORDENS DE SERVIGOS expedidas, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipals, todas atualizadas, observadas a condigdes da proposta e os pregos
devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.
8.2. Por ocasiao da prestagao dos servigos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal dc Pacoti/CE, com enderego na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob o N.° 06.920.183-8.
8.3. O MUNICIPIO efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atraves de credito em conta
corrente mantida pelo fomecedor, apos o encaminhamento da documentagao tratada nos subitens
anteriores, observadas as disposigoes editalicias e desta ata.
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serao devolvidas ao
fomecedor, para as necessarias corregoes, com as informagOes que motivaram sua rejeigao, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.
8.3.2. A nota fiscal/fatura devera ser correspondente ao determinado na ORDEM DE

SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO.

8.3.3. Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta “ON-LINE” as certidoes apresentadas, para
verificagao de todas as condigoes de rcgularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situagao dc irregularidade junto a fazenda publica, a CONTRATADA sera
comunicada por escrito para que regularize sua situagao, no prazo estabclccido pelo MUNICIPIO,

sendo-llie facultada a apresentagao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena dc aplicagao

das penalidades cabivcis.
8.3.5. Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigagoes, nem
implicara aceitagao defmitiva dos servigos.
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prefos registrados na presentc ata nao serao objeto de rcajuste antes de decorridos 01 (um)
ano de seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundato Getulio
Vargas.
8.5. Na hipotese de sobrevirem fatos ixnprevisivcis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execute do ajustado, ou ainda, em caso de for</a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mcdiante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situate,
e antes de recebida a ORDEM DE SERVICO, ser restabelecida a relate que as partes pactuaram
inicialmcnte entre os encargos do contratado e a retribuifao da Administrate para a justa
remunerate) dos servifos, objetivando a manutento do equilibrio economico-fmanceiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, II, “d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.5.1. Os prepos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos prefos
praticados no mcrcado, mantendo-se a diferenipa percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquelc vigente no mercado a epoca do registro.
8.5.2. Caso o preÿo registrado seja superior a media dos prefos de mercado, o MUNICIPIO solicitara
ao Fomecedor, mediante correspondence, reduÿao do preÿo registrado, de forma a adequa-lo a
definite) do paragrafo unico.
8.5.3. Fracassada a negotiate* com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocara as demais
empresas com prefos registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados,
respeitado as condifes de fometimento, os preÿos e os prazos do primeiro classificado, para reduto
do prefo; hipotese cm que podera ocorrer alteraÿoes na ordem de classificato das empresas com

8.4. Os

prc?o registrado.
8.5.4. Serao considerados compativeis com os de mercado os prefos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA£0ES DO FORNECEDOR
9. 1. Sao obrigaÿoes do fomecedor, alem das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) executar A execute) dos servifos licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICIPIO, de
acordo com o especificado no instrumento convocatorio, nesta Ata e no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmentc regulem o fometimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condito aqui estabeletida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdcnciarios, fiscais c comertiais resultantes da execute do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relato a terceiros, cm decorrencia dos servifos;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre</oes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute dos servifos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrate, para representa-lo na execute do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competentia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;
0 aceitar, nas mesmas condiÿoes registradas, os acrestimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte 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 servifos de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos do MUNICiPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nSo sendo aceitos Os servifos que
estiverem em desacordo com as especificacSes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos
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dc faturamentos extraordinarios sob o prctexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto
contra tado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pclo MUNICiPIO, cujas reclamafoes se obriga a
atender prontamcnte, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imcdiatamentc c por escrito, de
qualquer anormalidade quc verificar quando da cxecufao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizaÿao do MUNICIPIO, no tocante a execucSo dos servi?os, assim
como ao cumprimento das obrigaÿoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servifos, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisafao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamcnte ao MUNICiPIO qualquer alteracpao ocorrida no endere?o, conta
bancaria c outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalapoes, a fim de verificar as condiÿoes
para atendimento do objeto contratual;
n) respeitar c fazer cumprir a legislaÿao de seguranca e Govemo no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
o) substituir cm qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou cm parte o objeto recusado pela administrafao, caso
constatadas divergences nas especificafSes, as normas e exigencias cspecificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os servifos
entregues, sujeitando-se as penalidades cabiveis;
p) providenciar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, por sua conta e sem onus para o MUNICIPIO,
a corre<;ao ou substituiÿao, dos servifos que apresentem defeito durante o periodo de garantia;
q) prestar manutenÿao gratuita sobre todas as pefas, componentes e acessorios dos servifos objeto
desta ata, dos quais seja detentor do registro, durante o prazo de garantia;
r) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informaÿoes,
documentos, especificaÿoes tecnicas c comerciais dos materiais do MUNICIPIO, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
s) manter seus empregados, quando nas dependences do MUNICIPIO, devidamente identificados
com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome
completo do empregado e fotografia 3x4;
t) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos servifos ate o(s) local(is) de
entrega;
u) informar nas embalagens de transporte dos servifos, mediante etiqueta ou gravafao na propria
embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: numero do modelo,
marca/ fabricantc, quantidade contida em cada caixa, numero da Ata de Registro de Pre?os, n° e data
da Ordem de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
v) manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condifoes de habilitafao e qualificafao exigidas no
Edital relativo a licitafao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidades do Fomecedor ainda:
a) toda e qualquer tipo de autuafao ou afao que venha a softer em decorrencia dos servifos em
questao, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisoes judiciais, eximindo o MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, mdenizafao ou despesa imposta ao MUNICIPIO por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de rcgulamento a ser observado na
exccucao dos servicos, desdc quc devidas c pagas, as quais serao reembolsadas ao MUNICIPIO, que
ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, dc qualquer pagamento devido ao fomecedor, o valor
correspondentc.
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9.2. 1. O fomecedor detentor do registro autoriza o MUNICIPIO a descontar o valor correspondentc
aos referidos danos ou prcjuizos dirctamente das faturas pertinentes aos pagamentos quc lhc forem
devidos, independentcmente de qualquer procedimcnto judicial ou extrajudicial, asscgurada a previa
defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscaliza?ao do MUNICIPIO nao eximira o fomecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. Todos os servifos deverao ser comprovadamente de primeira qualidade nSo sendo admitido, cm
hipotese alguma, a entrega de servifos reutilizado ou recondicionado;
9.4. A falta de quaisqucr dos serviipos cujo fomecimento incumbe ao detentor do preÿo registrado,
nao podera ser alegada como motivo de forÿa maior para o atraso, ma execufao ou inexecuÿdo do
objeto destc contrato e nao a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos
prazos e dcmais condifocs estabelecidas.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
10.1. O MUNICIPIO obriga-se a:
a) indicar os locais e horarios em que deverao ser entregues os serviÿos.
b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
seguranfa;

c) efetuar os pagamentos devidos nas condifoes estabelecidas nesta ata.
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preÿos registrados
permanecem compativeis com os praticados no mercado.

CLAUSULA ONZE - DA ALTERA£AO DA ATA
HBi

11.1 . A presente ata de registro de preipos podera softer alterafoes, obedecidas as disposifoes contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e as disposifSes do Decreto Municipal n° 003/2017, de 03 de
janeiro de 2017.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
12.1. A presente Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes

situates:

12.1.1. pelo MUNICIPIO:
a) quando o fomecedor descumprir as condifoes da Ata de Registro de Prcfos;
b) quando o fomecedor nao retirar a rcspectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no
prazo cstabelecido pela Administracpao, sem justificativa accitavel;
c) quando o Fomecedor n3o assinar a Ordem de Fomecimento no prazo estabelecido;
d) quando o fomecedor nao aceitar reduzir o seu pre<po registrado, na hipotese de este se tomar
superior aqueles praticados no mercado;
e) quando o Fomecedor der causa a rescisao administrativa da Ordem de Fomecimento dccorrente
deste Registro de Preÿos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
8.666/93;
0 cm qualquer hipotese de inexecufao total ou parcial da Ordem de Fomecimento decorrente deste
Registro;
12.1.2. pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicita<pao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as cxigencias desta
Ata de Registro de Preyos;
b) quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipoteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e
XVI, da Lei Federal 8.666/93.
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12.2. O proccdimento de rescisao observara os ditamcs previstos nos artigos 79 c 80 da Lei de

Licitafoes.

12.3. Ocorrendo cancelamento do preyo registrado, o Fomecedor sera informado por
correspondence com aviso de reccbimento, a qual sera juntada ao processo administrative da
presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderefo do Fomecedor, a comunicaipao sera
feita por publicafao no afixato do flanelografo da Comissao de Licita?ao ou em Jomal de
Circulate Local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o prefo registrado a partir da

ultima publicagao.
12.5. A solicitaÿao do Fomecedor para cancelamento dos preyos registrados podera n3o ser aceita
pelo Municipio, facultando-se a esta ncste caso, a aplicato das penalidades previstas nesta Ata.
12.5.1. Nao podera haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de
fomecimento ja emitida.
12.6. Havendo o cancelamento do preÿo registrado, cessarao todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fomecimento do Item.
12.7. Caso o MUNICiPIO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
criterio, podera suspender a sua execute e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condito contratual infringida.

-

CLAUSULA TREZE DAS PENALIDADES

13.1. Na hipotese de dcscumprimento, por parte da fomecedor, de qualquer das obligates definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanydes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada c consolidada, as seguintes penas:
13.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento dentrega de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execute dos servigos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descrcdenciado no Cadastro
da Prefcitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicato das seguintes
multas e das demais cominayoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preyos:
a) apresentar documentayao falsa exigida;
b) nao mantcr a proposta;
c) fraudar na cxecuyao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;.
13. 1 .2- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
no endereyo constantc do cadastro ou da Ata, ate o
SERVICO/AUTORIZACAO DE

EXECUCAO

limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
13.1.3- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
13.2- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos serviyos/entrega dos servifos, as atividades da administrate, desde que nao
caiba a aplicato de sanyao mais grave, ou dcscumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigayocs definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Prefos, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanyoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas;
13.2.1- advertencia;
13.2.2- multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
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13.3. O valor da multa aplicada devera scr recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notifica<pao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrccadat° Municipal DAM.
13.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente dcscontado do
pagamcnto a que o licitante fizer jus.
13.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execute fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submeterao ainda as demais sanÿoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93. alterada c consolidada e no instrumento convocatorio.
13.5. A falta dos servifos nao podera ser alcgada como motivo de forfa maior e nao cximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigacpoes
estabclecidas nestc contrato.

-

CLAUSULA QUATORZE DOS ILICITOS PENAIS

14.1. As infra?6es penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma
legalmcnte prevista, sem prejuizo das demais cominafSes aplicaveis.

-

CLAUSULA QUINZE DOS RECURSOS ORÿAMENTARIOS

15.1. As dcspesas decorrentes das contra taÿoes oriundas da presente Ata, correrao a conta de dotafoes
orfamentarias consignadas nos respectivos orÿamcntos municipals vigentes, em favor das Secretarias
Municipals interessadas. a epoca da expedite das competentes ORDENS DE
SERVICOS/AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO.

-

CLAUSULA DEZESSEIS DAS DISPOSALS F1NAIS
16. 1 . As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposifdes:
16. 1 . 1. todas as altera<;6es que se fizerem nccessarias serao registradas por intermedio de lavratura de
termo aditivo a presente ata de Registro de Pre?os.
16.1.2. intcgram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregao Presencial que lhe deu origem e seus
ancxos, e as propostas da empresas classificadas.
16.1.3. e vcdado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operate fmanceira, sem previa e cxpressa autorizafao do MUNICIPIO.
16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A inadimplencia do fomecedor com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerdais
nao transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizafSo e o uso dos servifos pcla Administrate.
16.4. O contratado, na execute* dos servigos, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizat° da Administrate.

-

CLAUSULA DEZESSETE DO FORO

17.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questocs decorrentes da execute
deste Instrumento, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
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Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata dc registro de prefos, na presenÿa de 02 (duas)
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos c legais efeitos.
Pacoti/CE,

_ de

de

MUNICiPIO DE Pacoti

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA

<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
Secrctario de <Secretaria>

TESTEMUNHAS:
1

CPF n°

2.

CPF n°
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ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N ******
O

RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS
01. SECRET ARIA:
ORDENADOR DE DESPESAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI ! CNPJ 07.910. 755/0001 -72
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ANEXO II A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N°

_

R El. AC AO E OUALIF1CACAO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRAPOS

01. RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:
BANCO:

FAX:
CPF:
RG:
CONTA CORRENTE:

AGENCLA:
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ANEXO in A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N°

_

REG1STRO DE PRECOS UN1TARIOS
ESPEC1FICACAO DOS SERVICOS. OUANTITATIYOS. MARCAS E EMPRESAS

FORNECEDORAS

_ _/

DATA: /

, cclebrada entre o
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Prcÿos n°
MUNICIPIO DE PACOTI c as Empresas cujos pregos cstao a seguir registrados, em face a
rcalizaÿao do Pregao Presencial N.° 2018.03.14.1-PP

LICITANTE VENCEDOR:
CNPJ N° _

Lote I
Item
N°

I

Quantidade
Unidade
Descrifao dos Serviÿos
Serviÿo dc mao de obra para manutenvao preventiva
5.830
Hora/Homem
e eorretiva de veiculos movidos a gasolina

_

Valor
Unitario

Valor
Total

Valor
Unitario

Valor
Total

Valor Total em RS

Lote n
Item

N°

I

Descrifao dos Servifos
Serviv'o de mSo de obra para manutenvao preventiva

c eorretiva de veiculos movidos a diesel

Unidade

Quantidade

Hora Homem

7.100

Valor Total em RS
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° *******
Ata de Registro de Pre?os N° ******
Pregdo Presencial N° 2018.03.14.1-PP

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

....
_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede dc sua Prefeitura
Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62.770-000,
, neste ato representada pelo Sr. ..
atraves da SECRET ARIA DE
, aqui
CONTRATANTE,
e de outro lado a empresa **************, estabelecida na
denominado de
***************, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ****************> neste ato representada pelo(a)
Sr(a). ***************, portador(a) do CPF n° *************** apenas denominada de
CONTRATADA. firmam entre si o presentc TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condipoes a seguir cstabelecidas:

CLAUSULA PRIME IRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitapao, na modalidadc PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2018.03.14.1-PP, cujo objeto e o REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS E
MOTORES MOVIDOS A DIESEL E GASOLINA QUE COMP0EM A FROTA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORMF. ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, em conformidade com o Dccreto Municipal
n° 003/201 7, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitapoes Publicas c/c os termos da Lei Federal n°
10.520, de 17/07/2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tem como objeto c a PRESTAQAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS E MOTORES MOVIDOS A
DIESEL E GASOLINA QUE COMPOF.M A FROTA DA SECRETARIA DE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, tudo em conformidade com as condipoes e
especificapoes contidas no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I do Edital do Processo
licitatorio PREGAO PRESENCIAL N° 2018.03.14.1-PP, no qual encontram-se especificados no
Anexo I do presentc Contrato.

-

CLAUSULA TERCE1RA DO VALOR, DO RE AJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1.0 valor global da presente avenpa e de R$ ******* (**************), a ser pago na proporpao da
execupao dos servicos licitados, segundo as ORDENS DE SER VICOS/ AUTORIZACÿES DE
FORNECIMFNTO expedidas pela Administrapao, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais e
Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condipoes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajustc,
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3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisivcis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, rctardadorcs ou impeditivos da execute* do ajustado, ou ainda, em caso dc forfa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situate*
c termo aditivo, ser restabelecida a relate* que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuifao da Administrate* para a justa remunerate dos servifos, objetivando a
manutenfao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigaÿao e
encaminhamento da documentaÿao tratada no subitem 3.1, observadas as disposiÿoes editalicias,
atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao da prestaÿao dos serviÿos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, com endereÿo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN.° 06.920.183-8.
CLAUSULA QUARTA - DA V1GENCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4. 1 . O presente Instrumcnto produzira seus juridicos c legais efeitos a partir da data de sua assinatura
****, admitindo-se, porem, a prorrogato nos termos do artigo 57, da
e vigera ate ** de ******
8.666/93,
satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal n.° 003/2017, de 03
Lei Federal n.°
de Janeiro de 2017.
4.2. No caso da prestaÿao dos servifos, objeto do presente contrato, ser prestado na sua totalidade,
antes da data de termino do contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administrate* ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.4- DO PRAZO E LOCAL DE EXECU(pAO: Os servifos licitados deverao ser iniciados
1MEDLATAMENTE, a contar da expedite da ORDEM DE SERVICO/ AUTORIZACAO DE
EXECUCAO pela administrate, no local determinado na ORDEM DE SERVICO/

AUTORIZACAO DE EXECUCAO.

4.4. 1 . Os servicos deverao obedecer a um cronograma de execute*, a partir das caracteristicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE SERVICO/ AUTORIZACAO DE

EXECUCAO:

4.4.2. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizato do contrato.

4.4.3- Por ocasiao da execute dos servifos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alem das rcspcctivas fatura e Nota Fiscal.
4.4.4- A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE,
com endereyo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N.° 06.920.183-8.
4.4.5- No caso dc constatato da inadequate dos servifos fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital c na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifoes, sob
pena de aplicato das pcnalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumcnto.
4.4.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogagoes de prazo.
4.5- Os servifos licitados deverao ser prestador, observando rigorosamente as especificaÿoes contidas
no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes de sua proposta, bem ainda
As normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
PREFEITURA MUNI
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resultantes da execufSo dos servifos que lhes scjam imputaveis, inclusive com relafao a terceiros, e
ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
servicos em que se verificarem vicios, dcfeitos ou incorrefdes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute* dos servifos, nSo cxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamcnto pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrate*, para representa-lo na execute* dos servifos. As
decisdes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoÿao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifoes do registro de pregos, os acrescimos ou supressoes quantitativas que
se fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratagao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execugao dos servigos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servigos
do Municipio.

.......

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAQAO ORQAMENTARLA

.

5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratagoes correrao a conta da SECRETARIA DE
consignada no ornamento municipal vigente, nas dotagoes orgamentarias:

-

CLAUSULA SEXTA DA OBRIGAQAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposigoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02 e do
Decreto Municipal n° 003/2017.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b) Arcar com as despesas de execute* dos trabalhos proprios, como dcslocamento, alimcntato,
dentrc outras;
c) Designar para a execugao do objeto do presentc profissional qualificado e habilitado;
d) Arcar com as despesas de deslocamcnto e diarias sua e de seu pessoal contratado na execugao das
atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamagoes ou
orientafoes se obriga a atender prontamente;
0 Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos,
alimentaÿao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protegio individual e
coletivo, tributos, seguros, taxas e servifos, licenÿas em repartifoes publicas, registros, autenticaÿoes
do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a
incxistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser
firmado;
h) Nao caucionar ou utilizar o contrato eelebrado para qualquer operaÿao financeira, sem previa e
expressa autorizaÿao da contratante;
i) Submeter-se as normas e condif6es baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, disenÿao
e urbanidade na rela?2o inteipcssoal;
j) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informafOes apresentadas c atuar sempre dentro
dos prazos estabelecidos;
k) Providenciar a substituiÿao de qualquer profissional envolvido na execufSo do objeto contratual,
cuja conduta seja considcrada indesejavel pela fiscalizafao da contratante;
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1) Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da CLT, e
na Portaria n.° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranpa e higiene do trabalho, bem

como a Legislapao correlata cm vigor a ser exigida;
m) Operar e agir com organizapHo completa, fomccendo toda mao de obra necessaria a execup&o dos
servipos, objeto do contrato, realizando, tambem, todas as atividades inerentcs a direpao,
coordenapao, fiscalizapao, administrapao e execupao dos servipos;
n) Aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os percentuais de acrcscimos ou supressoes limitados
ao estabelecido no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual;
o) Responsabilizar-se pela identificapao funcional e pelo bom desempenho de seus funcionarios,
podendo a CONTRATANTE pedir a substituipao daquele cujo comportamento julgue inconveniente

ou inadequado ou incompativel com o exerricio das funpoes que lhe forem atribuidas, ficando a
contratada responsavel pelos onus decorrentes e pela substituipao do mesmo em carater imediato.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestapao dos
servipos e o cumprimento dos prazos.
b) Colocar a disposipao da contratada todas as condipSes necessarias para a perfeita execupao dos
servipos solicitados.
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.

-

CLAUSULA SETIMA DAS SANÿOES
7.1. Na hipotese de dcscumprimento, por parte do fornecedor, de quaisqucr das obrigapoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanpoes prcvistas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao mantiver a Proposta de
Prepos, falhar ou fraudar na execupao dos servipos, comportar-se de modo inidonco ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado
no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicapao das
seguintes multas e das demais cominapoes legais:
I- multa 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 inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
SERVTCO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO no enderepo constante do cadastro ou da Ata, ate o
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomccimcnto do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos servipos /entrega dos servipos, as atividades da administrapao, desde que nao
caiba a aplicapao de sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigapoes definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanpoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertencia;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
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7.3. O valor da multa aplicada devera ser rccolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (rinco) dias
a contar da notificato ou decisSo do recurso, por meio de Documento de Arrecadato Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nSo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizcr jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execute fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos servifos nao podera ser alegada como motivo de foripa maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obligates
estabclecidas neste contra to.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existentc no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais santpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1. A mexecufao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicato das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificato judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizaipoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execute,
ocorrendo quaisquer infratpoes as suas clausulas e condiipoes ou nas hipoteses previstas na Legislate,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de

LicitafOes.

-

CLAUSULA NONA DAS D1SPOSIC0ES FENAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execute do contrato, em
compatibilidade com as obriga<poes por cle assumidas, todas as condiipSes de habilitato e
qualifica<pao exigidas na licita<pao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execuipao vinculada ao edital de licitaipao e a proposta
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE sc reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pcla Administrate ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizaipao e o uso dos serviipos pela Administraipao.
9.6. O contratado, na execuipao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizaipao da Administrate.
9.7. A Administrate rejeitara, no todo ou em parte, os serviipos fomeddos em desacordo com os
termos do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integrant o presente contrato, independente de transcrito, todas as peipas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigcncia do Contrato, sera a unica responsavel perante tercciros pclos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamaipoes e indenizates.
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-

CLAUSULA DEZ DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o compctente para dirimir questoes decorrcntes da execufao
destc Contrato, cm obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 dc junho dc 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
cfeitos.
Pacoti/CE, ** de ********

MUNICIPIO DE PACOTI
<NOME DO SECRETARIO GESTOR>

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>

*****************

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

2.

CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRATO N°
PREGAO PRESENCIAL N° 2018.03.14.1-PP
MAPA DE PREgOS CONTRATADOS

Este documcnto e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRET ARIA
, cujos itens, unidades, quantidades e
e a(s) empresa(s):
DE
prefos estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO PRESENCIAL N° 2018.03.14. 1-PP
Lote I
Item
N°

1

Unidade

Descrifao dos Servifos

_

Servipo dc mao de obra para manutenÿao preventiva
Hora/Homem
e corretiva de veiculos movidos a gasolina
Valor Total em RS

Quantidade

Valor
Unitario

Valor
Total

Valor
Unitario

Valor
Total

5.830

Lote II
Item
N°
1

Unidade

Descrifao dos Servifos

Servifo de mao de obra para manutenÿao preventiva Hora/ Homem
e corretiva de veiculos movidos a diesel _

Quantidade

7.100

Valor Total em RS

EMPRESA:
C.N.P.J.:

ENDERECO:

CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL:
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