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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

CONTRATO N° 1110.01/2021
QUE
SI
ENTRE
CONTRATO
A
LADO
DE
CELEBRAM,
UM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ATRAVES DA SEC RETARIA DE MEIO
E
AGRICULTURA
AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, E
EMPRESA
JPS
DO
A
OUTRO
CONSULTORIA E SERVigOS EIRELI
CNPJ: 17.284342/0001-83, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, pessoa juridica de direito publico
intemo, inscritano CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com
sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62.770-000, atraves da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, neste ato representada
pelo Sr. Jose Leandro Sousa De Oliveira, aqui denominado de CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa JPS CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI, estabelecida na
Rua Coronel Antonio Botelho de Sousa, N.° 27 - Sala 06 - Bairro: Centro,
Maranguape/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.284.342/0001-83, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). Jason Pereira de Souza Bezerra, portador(a) do CPF n°
017.708.513-48, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente
TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condigoes a seguir estabelecidas:

-

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitafao, na modalidade PREGAO PRESF.NCIAL tombado sob o n°
2021.03.04.1-PP/RP, cujo objeto e o REGISTRO DE PREgOS, VISANDO A
PRESTAgAO DE SERVigOS DE LOCAgAO DE EQUIPAMENTOS
MULTIFUNCIONAIS, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO
MUNICIPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAgOES E
CONDigOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS
EXIGENCIAS DO EDITAL, em conformidade com o Decreto Municipal n° 003/2017,
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.

2.1.
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presente contrato tem como objeto e a

PRESTAgAo

DE SERVigOS DE

LOCAgAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DE INTERESSE DA
SECRETARIA
MEIO
DE
AMBIENTE,
AGRICULTURA
E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, tudo era conformidade com as condifoes e
especifica<?6es contidas no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I do Edital do
Processo licitatorio PREGAO PRESENCIAL N° 2021.03.04.1-PP/RP, no qual
encontram-se especificados no Anexo I do presente Contrato.

CLAUSULA TERCKJRA -DO VALOR, DO REAJUSTEE DO PAGAMENTO
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3.1. O valor global da presente avenga e de R$ 3.240,00 (tres mil, duzentos e quarenta
reais) pagos em 12 (doze) de R$ 270,00 (dnzentos e setenta rears) mensais, a ser pago
na proporgao da entrega dos produtos licitados, segundo as ORDENS DE
COMPRAS/AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO expedidas pela
Administragao, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas
pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais e Municipais
do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condigoes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou previslveis porem de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area
economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative onde reste demonstrada tal situagao e termo aditivo, ser restabelecida a
relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuigao da Administragao para a justa remuneragao dos servigos, objetivando a
manutengao 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 obrigagao
e encaminhamento da documentagao tratada no subitem 3.1, observadas as disposigoes
editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque
nominal.
3.5. Por ocasiao da entrega dos produtos 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 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.

CLAUSULA QUARTA -BA VIGENCIA DORRAZOF FORMA DE ENTREGA
4.1. O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de
sua assinatura e vigera ate 31 de Margo de 2022, admitindo-se, porem, a prorrogagao
nos termos do artigo 57, da Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos 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, fica o referido contrato
automaticamente expirado.
4.3. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administragao ficara no
direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.4- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues
no prazo maximo de ate 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedigao da
ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO pela
administragao, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO
DE FORNECIMENTO.
4.4.1. A ordem de compra / autorizagao de fomecimento sera emitida sera via fax ao seu
numero de telefone ou via e-mail ao seu enderego eletronico, ficando o mesmo obrigado
a confirmar o recebimento tambem via fax e/ou email com assinatura/nome e CPF do
funcionario que recebeu, sujeito as penalidades especificadas neste edital.
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4.4.2. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizapao do contrato, que emitira o atesto declarando a entrega
dos bens.

4.4.3. No caso de constatapao da inadequapao dos bens fomecidos as normas e
exigencias especificadas neste Edital 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 condipSes, sob pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na
forma da lei e deste instrumento.
4.4.4- Por ocasiao da entrega dos produtos, o fomecedor devera apresentar recibo em
02(duas) vias, alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
4.4.4.1- A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal
de Pacoti/CE, com enderepo 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 de constatapao da inadequapao dos produtos fomecidos as normas e
exigencias especificadas neste Edital 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 pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na
forma da lei e deste instrumento.
4.4.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogapoes de prazo.
4.5- Os itens licitados deverao obedecer a um cronograma de entrega, entregues de forma
fracionada, de acordo com a necessidade e conveniencia do orgao interessado e
disponibilidade financeira durante o prazo de contratapao, mediante a expedipao de
periodicas ORDENS DE COMPRAS/FORNECIMENTO, pela Secretaria Gestora,
constando o local e a quantidade de produtos a serem entregues.
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5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratapoes correrao a conta da
SECRETARIA
DE
MEIO
AGRICULTURA
AMBIENTE,
E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL consignada no orpamento municipal
vigente, nas dotapoes orpamentarias:
.

SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE,
AGRICULTURA
E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

-
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15.122.0402.2.133

__
: ,
.

•

- -A'

:

3.3.90.39.00

I

CLAUSULA SBX:i A DA OBRIGACAO DAS PARTRS
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposipoes 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:
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a) executar o fomecimento dos materials licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo
MUNICIPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatorio, no Anexo I,
que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que

eventualmente regulem o fomecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais
prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou condipao aqui
estabelecida;
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, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execupao do contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive com relapao a terceiros, em
decorrencia do fomecimento;
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 incorrepoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execupao do fomecimento, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhamento pelo orgao
interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrapao, para representa-lo na execupao do
contrato. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante
do contratado deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adopao
das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condipoes registradas, os acrescimos 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 materiais de forma a nao comprometer o fimcionamento dos servipos do
MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os
materiais que estiverem em desacordo com as especificapoes constantes deste
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinarios sob o pretexto de
perfeito funcionamento e condusao do objeto contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamapoes
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente
e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execupao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizapao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento
dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigapoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do
fomecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisapao de qualquer
natureza;
l) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alterapao ocorrida no enderepo,
conta bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalapoes, a fim de verificar as
condipoes para atendimento do objeto contratual;
n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materiais recusados pela
Administrafao, caso constatadas divergences nas especificapoes, as normas e exigencias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado;
o) manter, sob as penas da lei, o mais complete e absolute sigilo sobre quaisquer dados,
informapoes, documentos, especificapoes tecnicas e comerciais dos materiais do
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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;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materials ate o(s)
local(is) de entrega;
q) informar nas embalagens de transporte dos materiais, mediante etiqueta ou gravagao
na propria embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados:
marca/fabricante, quantidade em cada caixa, numero do Contrato, n° e data da Ordem
de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
r) manter, durante a vigencia da Ata de SRP/ contrato, todas as condigoes de habilitagao
e qualificagao exigidas no Edital relativo a licitagao 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.
6.2.1. No caso de constatagao da inadequagao dos bens fomecidos as normas e
exigencias especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o

Contratante os recusara, devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser
adequados as supracitadas condigoes;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente
identificados, a todos os locais onde se fizer necessario o fomecimento dos bens,
prestando-lhe todas as informagoes e esclarecimentos que, eventualmente, forem
solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das
obrigagoes definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem,
serao aplicadas, sem prejuizo das sangoes previstas 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 Pregos, falhar ou fraudar na execugao dos servigos, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer ffaude 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 aplicagao das seguintes multas e das demais cominagoes
legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentagao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execugao 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 COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO no enderego
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 fomecimento do bem requisitado;
PACO DO GOVERNO MUNICIPAL
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7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos/entrega dos produtos, as atividades da administragao,
desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave, ou descumprimento por parte do
licitante de qualquer das obrigagoes definidas neste instrumento, na Ata de Registro de
Pregos, no contrato ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos
sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais sangoes 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
requisigao, ou do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificagao ou decisao do recurso, por meio de Documento de
Arrecadagao Municipal - DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que o licitante fizer 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 execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos produtos nao podera ser alegada como motivo de forga maior e nao
eximira a CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das
obrigagoes estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas
pecuniarias previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente
no Municipio em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sangoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
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8.1. A inexecugao 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 aplicagao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de
pleno direito, independente de notificagao judicial ou extrajudicial, sem que assista a
Contratada o direito de reclamar mdenizagoes relativas as despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execugao, ocorrendo quaisquer inffagoes as suas clausulas
e condigoes ou nas hipoteses previstas na Legislagao, 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 Licitagoes.
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9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execugao vinculada ao edital de licitagao
(/
e a proposta licitatoria.
9.3. 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.
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9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administragao 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 regularizagao e o uso dos
produtos pela Administragao.
9.6. O contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa
autorizagao da Administragao.
9.7. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, os produtos fomecidos em
desacordo com os termos do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrigao, todas as pegas que
formam o procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros
pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamagoes e
indenizagoes.

-
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10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da
execugao deste Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
Cl

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 efeitos.
Pacoti/ CE, 11 de Outubro de 2021.
'1/U f'

JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
‘'SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL
CONTRATANTE

PACO DO GOVERNO MUNICIPAL

« CONSULTORIAE SERVlCOS EIRELI
CNPJ: 17.284342/0001-83
Jason Pereira de Souza Bezerra
CPF: 017.708.513-48
CONTRATADA
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ANEXO I DO CONTRATO N° 1110.01/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 2021.03.04.1-PP/RP

MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a
MEIO
DE
E
AGRICULTURA
SECRETARIA
AMB1ENTE,
SUSTENTAyEL
e a empresa: JPS CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO
cujos itens, marcas, unidades,
17.284342/0001-83,
CNPJ:
EIRELI
SERVI£OS
quantidades e pregos estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO
PRESENCIAL N° 2021.03.04.1-PP/RP.
01.
Proponents:

JPS CONSUL TORIA E SER V1QOS EIRELI
Rua Coronel Antonio Botelho de Sousa, N.°27- Sala 06 - Bairro: Centro
Maranguape
Ceara
UF:
17.284.342/0001-83
CEP: 61.940-005
(85) 9.8812-1110

Enderepo:

Cidade:
CNPJ:

Fone:
E-mail:
Banco:

jpsconsultoriaeservigos@hotmail.com
Caixa Econdmica Federal
Agencia:
Jason Pereira de Souza Bezerra
017.708.513-48

.....
-

Representante:

CPF:
Ite
ra
N°

1

.

m

Especificapao

wvw a -

"v: - r: %.
dos

Produtos
.

Modeln
01.
Equipamento
Multifuncional Laser.
Funqao:
Impressora
monocromatica,
copiadora
monocromatica
e
scanner
colorido;
Velocidade minima de
30 (trinta) copias por
minuto ate 4.000
(quatro mil) copias por
maquina/mes

BROTHE
R
KYOCER
A

Unid.

0751 Op. 003 Conta Corrente:

Es

1

1

R$
270,00

J

R$ 270,00

_

Valor Gobal: R$ 3.240,00 (tres mil, duzentos e quarenta reais).

PACO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARA
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

1613-4

Valor
T°tal

RS 3.240,00

