ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

Ç;: 1Z)' )'
O
'&— ri
L..

CONTRATO N° 2007.01/2017 - SOB
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ACARAÚ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMOS, SERVIÇOS URBANOS COM A EMPRESA CENTRAL
NORDESTE DE PEÇAS LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O Município de Santana do Acaraú, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. São João, 75,
Centro, CEP 62.150-000, Santana do Acaraú - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.598.65910001-30, neste ato
representado pelo Ordenador de Despesas da SECRETARIA DE Obras, Urbanismos, Serviços Urbanos, Sr.
FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA, com endereço na Rua Central, n 75, bairro Cajazeiras, em
Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 01 .837,72910001-80, representada por Hamilton Barbosa,
CPF n° 092.838.998-73, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
Pregão Presencial n° 3006.01/2017, Processo n° 2806.01/2017-SOB, em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de
julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 e
suas alterações posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, devidamente homologado pelo Ordenador
de Despesas da Secretaria de do Município de Santana do Acaraú— CE.
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO
21-0 presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES
DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO DE PRIMEIRA LINHA DOS
FABRICANTES DE MAQUINAS PESADAS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS, SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICIPIO
DE SANTANA DE ACARAÚ CE, conforme especificações constantes do anexo 1, deste Edital
C.AÚSULA TERCEIRA- DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição aqui pactuada, o valor obal Máximo de ate R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com o desconto de 8%(oito por cento).
3.2. O desconto constante no item anterior não sofrerá reajuste durante sua vigência.
CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a.A Administração Pública obriga-se a:
b. A Contratante se obriga a proporcionar ao(á) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes desse Instrumento, consoante estabelece a Lei no 8.658/93 e suas
alterações posteriores;
c.Notificará CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada ira execução dos serviços;
d.Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, no contrato e nas demais
cominações legais;
e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante
vencedora;
f. Fiscalizar a realização dos serviços, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar
providências da CONTRATADA, que atenderá ou Justificará de imediato. O no atendimento sujeitará a
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CONTRATADA as penalidades e generalidadc yev'stas no edital e seus anexos, no contrato e nas demais
cominações legais;
g. Aplicar as penalidades previstas no edital e seus anexos, no contrato e nas demais cominações legais, na
hipótese da CONTRATADA não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume
dos serviços, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato trouxera CONTRATANTE;
h. O direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar, desfazer ou refazer qualquer serviço.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a.A CONTRATADA obriga-se a:
b.Executar o objeto em conformidade com as condições do edital e seus anexos, no contrato e nas demais
cominações legais;
c.Executar o serviço através de mecânicos especializados;
a. Deverão fazer parte da execução dos serviços ás pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou feito que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE,
solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja Julgada inconveniente;
e. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços;
É Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do serviço, prestando prontamente os esclarecimentos que
forem solicitador pelo CONTRATANTE;
g.Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE, fazer
uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de
execução do CONTRATO;
h.Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,
etc., ficando excluída qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais atuações administrativas e
judiciais uma vez que a inadimplência te CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere ao
CONTRATANTE;
i. Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habitação e qualificação exigidas na licitação;
j. Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos veículos em manutenção, obrigando-se a devolvê-los em
boas condições de uso;
k.Estar sempre disponível para os serviços do CONTRATANTE, durante todo o período de vigência do contrato;
i. Informar a CONTRATANTE sempre que ocorrer algum fato imprevisto relacionado com a execução dos serviços,
principalmente quando houver algum acontecimento que possa causar dano ou conip'ometer a segurança de
veiculo sob sua responsabilidade;
m. Ser responsável pelos danos causados diretamente pelos veículos do CONTRATANTE sob sua
responsabilidade e pelos seus produtos;
n.Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente;
o. A ausência ou omissão da fiscalização da contratante não eximirá a prestação dos serviços das
responsabilidades previstas deste instrumento;
p.A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a
terceiros, sem anuência te Contratante, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
6.1. Em cada fornecimento o prazo de entrega dos produtos será acordado pela unidade requisitante não
podendo, todavia, ultrapassar 10 dias corridos da retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor.
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CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7,1. O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura correspondente ao fornecimento
do produto. A fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestará o serviço
prestado/produto fornecido.
7.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até o 30 (trinta) dias
após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA.
7.3 Caso seja constatada alguma Irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contendo-se o
prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.4. O pagamento fica condicionado á comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a
Regularidade Fiscal e Trabalhista.
7.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia,
obrigatoriamente autenticada em cartório, Caso este documentação tenha sido emitida pela Internet, só será
aceite após a confirmação de sua autenticidade.
7.6. Não será efetuado qualquer pagamento á CONTRATADA em caso de descumprimento das condições da
riabilitação e qualificação exigidas na Habilitação.
7.7. E vedada á realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com
as especificações do Anexo 1 - Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial n° 3006.01/2017 — SRP —
SOB.
CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal,
sob a dotação orçamentária n°0401.04.122.0007.2.007; Elemento de Despesas: 33.90.30.00
CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
91-0 reajuste econômico-financeiro do contrato, a ser reconhecido por meio de termo aditivo, pode ocorrer a
qualquer tempo para restabelecer o Principio do Equilíbrio Econômico Financeiro conforme o disposto no inciso XX
art. 37 da Constituição Federal e § 50 inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei de licitações vigente.
CLAÚSULA DÉCIMA— DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
101-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no
quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DAS SANÇÕES
11.1-0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas
no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do
mento contratual ou não veracidade
contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadi
aas informações prestadas, garantida a prévia defesa:
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- Advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes
casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilic1au. assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a)
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços ou
indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez pr cento) do mesmo valor;
) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual,
não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da
comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santana
do Acaraú, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
iV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1, li e III do item 11.2 supra e
'10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
11.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em
razão do contrato objeto desta licitação:
a)praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
\'
b)demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos
praticados;
c)sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
11.6-As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo proce o, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de SU/o (cinco por cento) do
valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da
obrigação assumida.
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no se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
11.8- As sanções previstas no item 11.7
ceIebram
o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no
vencedoras, venham a ser convocadas para
prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem sei desinteresse.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1-A rescisão contratual poderá ser:
a)Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII do art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b)Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
12,2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do ar-t. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos
a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
131- Deciaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo
entre elas celebrado;
112- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
141-Fica eleito o foro da Comarca de Santana do Acaraú, para conhecimento das questões relacionadas com o
presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o
presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
do Acaraú- CE, 20 de julho de 2017.

Hamilton Barbosa
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
CONTRATADA

ISCO D~ VASCONCELOS
e de-QfTJbanismos, Serviços
Urbanos
CONTRATANTE
TESTEM.
1.
Nome:
CPF:

O_J_11 17
?C

2.
me:
CPF: O4.

H-
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ANEXO AO CONTRATO

EMPRESA: CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
CNPJ N°: 01.837.729/0001-80:
1~,

ITEM
01
02

LOTE LIN/CO
LINHA DE
QNT DE PERCENTUAL
TIPO DE VEICULO
VEICULO DESCONTO%
MONTAGEM
01
CATEPILA Moto niveladora 120K O
Ano 2013
8% desconto
01
Retroescavadeira Ano
sobre a tabela
01
NEW
Pá carregadeira W130HOLLAND Ano 2013
-

JCB

03

VALOR ESTIMADO
DE GASTO
R 50 00 00
•

R$ 50.000,00

2012

-

R$ 50.000,00
R$ 150000,00

1).
SCONCELOS
FRAN C DE
,
anismos, Serviços
Secretário
Urbanos
CONTRATANTE

Hamfton Barbosa
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS
LTDA
CONTRATADA
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10 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2007.01/2017-SOB
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
PROCESSO N°: 3006.01/2017-SRP-SOB.
TIPO DE ALTERAÇÃO:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COM A EMPRESA CENTRAL NORDESTE DE
PEÇAS LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Av. São João, 75- Bairro Centro, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.598.659/0001-30, através da SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. Francisco de Assis
Vasconcelos, denominado CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS
LTDA1 com endereço na Rua Central, n° 75, Bairro Cajazeiras, no município de Fortaleza,
Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o n° 01 .837.729/0001-80, legalmente representado para
o ato pelo Sr. Hamilton Barbosa, inscrito no CPF sob o n° 092.838.998-73, CONTRATADO,
resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial N° 3006.01/2017-SRP-SOB, cujo objeto foi o Registro de preço para futuras
e eventuais aquisições de peças, componentes e acessórios originais de reposição de
primeira linha dos fabricantes de maquinas pesadas, que serão utilizados na manutenção
e conservação da frota municipal da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos,
do município de Santana de Acaraú CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei
nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do
contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente
pactuado será prorrogado pelo período de 29 de DEZEMBRO de 2017 até 20 de JULHO de
2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá
utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos
preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das
atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo, sendo
considerados essenciais de forma permanente e interrupta, conforme caracterização prevista no
despacho do secretário(a); O SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários, em
princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, certamente irá existir
recursos para efetivação destes serviços.
3.2. - Considerando ainda a excelência na qualidade do serviço que vem sendo prestado ao
Município, verificado pela fiscalização realizada pela secretaria contratante, bem como a
essencialidade dos serviços, no qual tal interrupção caracterizaria prejuízo a administração,
pois trata-se de serviços considerado contínuos, reunidos os requisitos da essencialidade do
serviço pelo fato de prolongar-se no tempo de forma permanente e interrupta, tal paralisação
findaria a comprometer a garantia do interesse público. Combinado com o princípio da
economicidade, demonstrado através de ampla pesquisa prévia de preços, ao qual assegura a
manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, a CONTRATANTE, com
aquiescência da CONTRATADA, resolvem prorrogar o referido contrato
lo período
compreendido na cláusula segunda do presente termo de aditivo.
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3.3. - Ressaltamos que tal prorrogação encontra-se legal e materialmente justificada conforme
parecer jurídico, elaborado pela Assessoria Jurídica do MUNICIPIO. O que vai de encontro com
a necessidade por parte da SECRETARIA do Município de continuidade dos serviços prestados.
3.4. - A prorrogação do contrato em apreço, não só está assegurada pelo disposto no inciso II,
do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento
convocatório e contratual.
3.5. - As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.
CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em
pleno vigor.
E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas
testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
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28 de dezembro de 2017.

Hamilton Barbosa
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.
Nome
CPF :S4,55ck

2.
Nome
CPF
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