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CONTRATO N° 2017.12.29-01

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, através da Prefeitura Municipal de Santana do
Acaraú, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.594.659/0001-30,
com sede na Av. São Joao, 75, Santana do Acaraú, CEP 62.150-000, através da Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, neste ato representada pela sua respectiva Secretária, a Sra. Maria
Eunice Vasconcelos,, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
AUTONORTE VEÍCULOS LTDA, com endereço na Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 350, bairro
Dom Expedito, em Sobral, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 02.654.827/0001-44
representada por Raman Correa Chaves portador(a) do CPF n° 153.995.163-49, ao fim assinado,
doravante denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, Regime de Execução Indireta, tombado
sob o n° 1412.01/2017-STAS, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações
Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SANTANA DO ACARAÚ-CE., constantes do Anexo 1 do Edital do processo licitatório referido na
cláusula primeira, no qual restou vencedor a contratada, conforme proposta adjudicada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
11- O presente contrato tem valor global de R$ 43.630,00 (Quarenta e três mil seiscentos e trinta
reais), a ser pago na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de ordem de
compra expedida, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, acompanhadas: de um relatório diário contendo o quantitativo de refeições, bem como as
assinaturas de todo o pessoal que se utilizaram das refeições, durante o período de fornecimento; da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS; da Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; da
Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal; da
Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais e; da Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, do licitante vencedor, todas as certidões atualizadas, observadas a
condições da proposta adjudicada.
3.2- Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.3- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de depósito em conta bancária
específica da pessoa jurídica vencedora do certame ou através de cheque, conforme o caso.
3.4- Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome: Fundo Municipal do
Trabalho e Assistência Social de Santana do Acaraú, Rua São João, 75, Centro, CEP 62.150-000,
Santana do Acaraú - CE, CNPJ: 07.598.659/0001-30.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
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4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir de 60 (sessenta) dias da data de sua
assinatura e os bens objeto do mesmo deverão ser fornecidos até 30 (trinta) dias após a ordem de
compra.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos
consignados no vigente Orçamento Municipal, conforme Dotação Orçamentária a seguir
0801.08.244.0136.2.062, elemento de despesa n°4.4.90.52.00.
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.°10. 520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1- Entregar o objeto do Contrato conforme especificações da(s) Secretaria(s), de conformidade
com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame, a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, nos locais determinados pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente
as especificações contidas nos anexos e disposições constantes de sua proposta, assumindo a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda;
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, até 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;
e). Os veículos devem se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
contratante.

O. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo na entrega.
g). Entregar o objeto do Contrato a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela Secretaria
Responsável, diretamente nos locais indicados pela CONTRATANTE e prazos estabelecidos neste
PREGÃO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, prazos estes, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações;
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6.2.3. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências
especificadas no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusará, devendo de imediato ser adequados às supracitadas condições;
6.2.4- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do objeto licitado, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas e aceito pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, não
serão considerados como inadimplemento contratual;
6.2.6- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto contratual;
6.2.7- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e execução do objeto contratual.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.11- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93
e suas alterações posteriores;
6.3.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
6.13- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao seu bom andamento;
6.14- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como receber o objeto nas condições
contratadas, realizado os pagamentos nos prazos devidos;
6.15- Designar servidor para a vistoria e fiscalização referente a entrega dos bens
6.16- Indicar o local em que deverão ser fornecidos os bens;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o CONTRATADO deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com o Município de Santana do Acaraú e será descredenciado no Cadastro da
Prefeitura de Santana do Acaraú pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das
seguintes multas e das demais cominações legais:
1- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) não manter a proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
li- Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto
contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;
)
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III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior
a 30 (trinta) dias na entrega do objeto contratual;
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no
contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na
Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
a) advertência;
b) multa de até

5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

7.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução,
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
-

CLÁUSULA NONA DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1.0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.3. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.4. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.5. 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.
9.6. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.7. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.
9.8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar partes do contrato.
-
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9.9. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.10. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA DO FORO
-

10.1. O foro da Comarca de Santana do Acaraú é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de Santana
do Acaraú, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos.
SANTANA DOAAIÚ, 9 dk dezembro de 2017.

11)

AUTONORTE/VICULOS LTDA
Raman o4reia Chaves
C01'dTILtTADO

MARIA EUNICE VASCONCELOS
Secretária do Trabalho e Assistência Social
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1.

c

CPF:

CPF:

2.
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 2017.12.29-01
ITEM
01

DESCRIÇÃO
QUNT
Carro tipo Automóvel popular zero km com 01
popular 05 arcondicionado MOTOR: bicombustível:
passageiros Gasolina/ álcool: Cilindradas (cc): 999,1;
Potência máxima (cv): 65,0 (G) / 66,0
zero km
(A) a 6.000 rpm; CÂMBIO E
EMBREAGEM: Número de marchas: 05
à frente e 01 a ré; Posição do diferencial:
incorporado a caixa de câmbio; Tração:
dianteira com juntas homocinéticas;
Embreagem (tipo): monodisco a seco
com mola a disco e comando mecânico;
SISTEMA DE FREIOS: De serviço:
Hidráulico c/ comando a pedal;
Traseiro: Sistema a tambor com sapata
autocentrante e regulagem automática
de jogo; Dianteiro: Sistema a disco
rígido, com pinça flutuante; DIREÇÃO:
hidráulica RODAS: Pneus: 175 70 R14 82T; Aro: 5,0 x 13" em aço estampado;
DIMENSÕES EXTERNAS: Número de
portas: 05; Capacidade do porta-malas
Tanque
de
litros;
(litros):290
combustível (litros): 50 litros; Largura
do veículo (mm) 1.548; Altura do
veículo (mm): 1.445 a 1.489; Entre-Eixos
(mm): 2.361; Altura do solo (mm): 122 a
166; TAPETES: em borracha avulsos; Ar
condicionado; Vidro e trava elétrica;
Outras Observações: O veículo deverá
ser entregue emplacado e licenciado
com película solar instaladas
SANTANA DO ACARAI

MARIA EUNICE VASCONCELOS
Secretária do Trabalho e Assistência Social
CONTRATANTE

V. UNT
R$ 43.630,00

V. TOTAL
R$ 43.630,00

dezembro de 2017.

AUTONORTE CULOS LTDA
Raman C
ia Chaves
CON TADO
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CONTRATO N° 2017.12.29-02

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, através da Prefeitura Municipal de Santana do
Acaraú, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.594.659/0001-30,
com sede na Av. São Joao, 75, Santana do Acaraú, CEP 62.150-000, através da Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, neste ato representada pela sua respectiva Secretária, a Sra. Maria
Eunice Vasconcelos, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa AUGE
Motos Ltda, com endereço na Av. Bezerra de Menezes, 1665, bairro São Gerardo, em Fortaleza,
Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 00.937.829/0001-15 representada por Raimundo Clerton
Fernandes de Matos portador(a) do CPF n° 016.739.73-14, ao fim assinado, doravante denominada
de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, Regime de Execução Indireta, tombado
sob o n° 1412.01/2017-STAS, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações
Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE
SANTANA DO ACARAÚ-CE., constantes do Anexo 1 do Edital do processo licitatório referido na
cláusula primeira, no qual restou vencedor a contratada, conforme proposta adjudicada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
11- O presente contrato tem valor global de R$ 7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais), a ser pago na
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de ordem de compra expedida, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas: de um relatório diário contendo o quantitativo de refeições, bem como as assinaturas
de todo o pessoal que se utilizaram das refeições, durante o período de fornecimento; da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS; da Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; da Certidão de
quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal; da Certidão Negativa
de débitos de Tributos e Contribuições Municipais e; da Prova de inexistência de débitos inadirnplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, do licitante vencedor, todas as certidões atualizadas, observadas a condições da proposta
adjudicada.
3.2- Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.3- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de depósito em conta bancária
específica da pessoa jurídica vencedora do certame ou através de cheque, conforme o caso.
3.4- Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome: Fundo Municipal do
Trabalho e Assistência Social de Santana do Acaraú, Rua São João, 75, Centro, CEP 62.150-000,
Santana do Acaraú - CE, CNPJ: 07.598.659/0001-30.
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir de 60 (sessenta) dias da data de sua
assinatura e os bens objeto do mesmo deverão ser fornecidos até 30 (trinta) dias após a ordem de
compra.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos
consignados no vigente Orçamento Municipal, conforme Dotação Orçamentária a seguir
080 1.08.244.0136.2.062, elemento de despesa n°4.4.90.52.00.
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.°10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1- Entregar o objeto do Contrato conforme especificações da(s) Secretaria(s), de conformidade
com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame, a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, nos locais determinados pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente
as especificações contidas nos anexos e disposições constantes de sua proposta, assumindo a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda;
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, até 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;
e). Os veículos devem se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
contratante.
1). Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo na entrega.
g). Entregar o objeto do Contrato a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela Secretaria
Responsável, diretamente nos locais indicados pela CONTRATANTE e prazos estabelecidos neste
PREGÃO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, prazos estes, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações;
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6.2.3. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências
especificadas no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusará, devendo de imediato ser adequados às supracitadas condições;
6.2.4- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do objeto licitado, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
6.2.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas e aceito pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, não
serão considerados como inadimplemento contratual;
6.2.6- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto contratual;
6.2.7- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e execução do objeto contratual.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei flQ 8.666/93
e suas alterações posteriores;
6.3.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
6.3.3- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao seu bom andamento;
6.3.4- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como receber o objeto nas condições
contratadas, realizado os pagamentos nos prazos devidos;
6.3.5- Designar servidor para a vistoria e fiscalização referente a entrega dos bens
6.3.6- Indicar o local em que deverão ser fornecidos os bens;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o CONTRATADO deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com o Município de Santana do Acaraú e será descredenciado no Cadastro da
Prefeitura de Santana do Acaraú pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das
seguintes multas e das demais cominações legais:
1- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) não manter a proposta;
e) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II- Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto
contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;
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III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior
a 30 (trinta) dias na entrega do objeto contratual;
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no
contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na
Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;
7.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução,
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1.0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.3. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.4. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.5. 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.
9.6. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.7. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.
9.8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar partes do contrato.
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9.9. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.10. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Santana do Acaraú é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de Santana
do Acaraú, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos.
SANTANA DO ACARAÚ, 29 de dezembro de 2017.

AUGE MOTOS LTDA
Raimundo Clerton Fernandes de Matos
CONTRATADO

MARIA E ICE VA ãNCELOS
Secretária do Trabalho e Assistência Social
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 2017.12.29-02
ITEM
02

DESCRIÇÃO
Moto
125 MOTO 125 cilindrada, zero
km, ano e modelo a partir de
cilindradas
zero km
20179
marcador
de
combustível, quatro tempos,
sistema de partida KS, motor
OHC,
125
cilindradas,
monocilíndrico, arrefecido a
no
ar,
catalisador
escapamento, trava de guidão,
tanque com capacidade 13
e/ou 15 litros, cambio de 05
marchas,
alimentação
carburador, freio dianteiro e
traseiro a tambor

QUNT
01

V. UNT
R$ 7.050,00

V. TOTAL
R$ 7.050,00

SANTANA DO ACARAÚ, 29 de dezembro de 2017.
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MARIA UNICE VASCONCELOS
Secretária do Trabalho e Assistência Social
CONTRATANTE

t
2
AUGE MOTOS LTDA
Raimundo Clerton Fernandes de Matos
CONTRATADO

MN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - CE
EXTRATOS DOS CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL N° 1412.01/2017-STAS

Contratante: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
Dotação Orçamentária: 0801.08.244.0136.2.062
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00
Contratada: AUTONORTE VEICULOS LTDA; AUGE MOTOS LTDA,
Data da Assinatura do Contrato: 29 de Dezembro de 2017.
Valor do Contrato: AUTONORTE VEICULOS LTDA - R$ 43.630,00 (quarenta e três
mil seiscentos e trinta reais); AUGE MOTOS LTDA- R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).
Procedimento Licitatório: Pregão Presencial n° 1412.01/201 7-STAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE.
Vigência do Contrato: 30 dias a partir da assinatura do contrato
Assina pela Contratante: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
Assina pela Contratada: Raman Correa Chaves, Raimundo Clerton Fernandes de
Matos

Santana do Acaraú - CE, 29 de dezembro de 2017
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Maria Eunice Vasconcelos
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL
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Certificamos que o Extrato do Contrato decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N°
1412.01/201 7-STAS, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SANTANA DO ACARAÚ-CE, foi afixado no dia 29 de dezembro de 2017, no
flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme determinação prevista na Lei n
8.666/93.

SANTANA DO ACARAÚ-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
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Maria Eunice Vasconcelos
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
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