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CONTRATO N° 2017.04.19-0001
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A EMPRESA F.
A. FERNANDES DE LEMA-ME, NAS CONDIÇÕES
ABAIXO PACTUADAS:
O Município de SANTANA DO ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua José Joaquim de Souza, N° 10 - Centro,
SANTANA DO ACARAU/CE, Estado do Ceará inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.726.540/0001-04,
através da Secretaria de Educação, neste ato representada pelo(a) respectivo(a) Ordenador de
Despesas da Secretaria de Educação, Sr(a). Maria Requixélia de Maria, doravante denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa F. A. FERNANDES DE LIMA-ME, sediada à Rua Av.
Antonio Sales, 2255, Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
19.370.586/0001-04, representado por Francisco Adelson Fernandes de Lima, portador do CPF n°
005.258.673-17, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Pregão n° 2403.01/2017FME, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
L CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal N18.666/93
- Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que
Regulamenta o Pregão, o Decreto n° 3.555/2000, devidamente homologado pela Sra. Maria
Requixélia de Maria Ordenadora de Despesasa da Secretaria de Educação do Município de
SANTANA DO ACARAU/CE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
11.1. Constitui objeto da presente contratação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, conforme Anexo 1 deste contrato e em
conformidade com Edital do processo licitatório referido na cláusula primeira, no qual restou vencedor
a contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE
3.1. O objeto contratual tem o valor de R$ 3.359.649,93(três milhões trezentos e cinquenta e nove
mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), a ser pago até o 100 dia após
a entrega, obedecido o constante no Preâmbulo do Edital de Pregão.
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão
ser reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
CLÁUSULAQUARTA - DO PRAZO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado de modo a atender as necessidades de acordo com
a Secretaria de Educação.
4.2. A prestação dos serviços deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Ordenador de Despesa;
4.3. Por ocasião da prestação de serviços, o contratante deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias
e a respectiva Nota Fiscal;
4.4. A prestação de serviços que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo
servidor responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato deverá ser substituído pelo
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prestador de serviços no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento,
4.5-Deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da Secretaria de Educação, com
domicílio a Rua João Adeodato de Vasconcelos, Centro, SANTANA DO ACARAU/CE, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 07.726.540/0001-04.
[ÇÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
5.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, até 31 (trinta
e um) de dezembro de 2017.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO

1

6.1. O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
[CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
7.1. As despesas deste contrato correrão à conta de recursos oriundos da(s) seguinte(s)
Dotação(ões)
Orçamentária(s):
0701.12.361.0042.2.037
/
0701.12.365.0041.2.067
/
0702.12.361.0042.2.045 e Elemento(s) de Despesa: 33.90.39.00.
1

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

1

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o adimplemento da
obrigação contratual, mediante apresentação de Atestado de recebimento definitivo, firmado pelo
encarregado de recebê-las, na forma do Edital, acompanhado dos documentos hábeis de cobrança
(NOTAS FISCAIS e RECIBOS) que deverão ser entregues na Sede da Secretaria de Educação do
Município de SANTANA DO ACARAÚ/CE.

1 CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. O 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 02 (dois) 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;
9.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
1. 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 responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das
obrigações da 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 Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do
objeto ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
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b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso,
aplicada em dobro na reincidência;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer prestação de serviços inadequada, caracterizando-se a recusa, caso a correção
não se efetivar 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/CE prazo não superior a 2 (dois) 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.
9.3. 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, II e III
do item 9.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
9.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (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;
9.5. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1. Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III. Sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
9.6. As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 9.2supra poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de
5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
9.8. As sanções previstas no item 9.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Designar servidor da Secretaria de Educação para proceder ao acompanhamento da prestação
dos serviços;
10.2. Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições deste processo;
10.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.
10.4. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações do Termo
de Referência.
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10.5. As rotas poderão ser alteradas conforme as necessidades dos alunos, devendo para tanto, ser
oficializado pela contratante aos prestadores dos serviços vencedores do processo licitatório. Nesses
casos, havendo alterações dos quilômetros os valores serão readequados as novas realidades,
mediante termo de aditivo.
[.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços,
como fornecimento da mão de obra especializada - disponibilizar motorista, equipamentos,
deslocamentos, manutenção, assistência técnica, equipamentos e ferramentas, pagamentos de
seguros, tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária,
trabalhista e previdenciária;
11.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
11.3. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e
pontualidade, garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações estabelecidas pela
Contratante.
11.4. Apresentar os veículos sempre limpos e em boas condições de tráfego;
11.5. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
11.6. Responsabilizar-se pelo motorista, devidamente habilitado, e qualificado apresentando-se
sempre com um fardamento padrão com camisa, calça comprida e sapatos adequados, em boas
condições de limpeza e higiene, que deverá tratar os usuários do transporte com respeito, paciência
e civilidade;
11.7. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos
termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade.
11.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.
11.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.10. Manter um escritório e garagem no Município dotado de toda a estrutura funcional para
atendimento as necessidades da prestação dos serviços, com um representante legal responsável
para o relacionamento cotidiano com a Contratada.
11.11. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal, quanto à prestação de serviços de
transporte escolar, especialmente os artigos 136 e 137 da Lei n° 9.503/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos
serviços, como fornecimento da mão de obra especializada - disponibilizar motorista, equipamentos,
deslocamentos, manutenção, assistência técnica, equipamentos e ferramentas, pagamentos de
seguros, tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária,
trabalhista e previdenciária;
11.12. Para efeito de contratação a licitante deverá ainda apresentar disponibilidade de frota extra de
no mínimo 03(três) ônibus para ficar à disposição do município caso algum veículo precise ser
substituído.
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11.13. A contratada deverá ainda, instalar GPS (Global Positioning System) em todos os veículos, a
instalação dos rastreadores tem o objetivo de contribuir com a segurança e a integridade das
crianças transportadas, e também, através da conexão de dados móvel, controlar a localização, a
velocidade e o itinerário do veículo, como ferramenta eficaz para o combate às irregularidades no
transporte escolar.
11.14. A contratante poderá sublocar no total ou em partes o objeto desta licitação.
11.15. Os veículos deveram está em bom estado de conservação, higienizados, revisados e sem
nenhuma infração.
12. DA RESCISÃO

-1

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.
12.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente
na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal N°
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e
as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.
12.3. O presente Contrato é rescindível, ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial
ou Extra-Judicial, nos casos de:
12.3.1. Omissão de pagamento pela Contratante;
12.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
12.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com a
antecedência definida no subitem anterior.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). Maria Requixélia de
Maria, Secretária de Educação, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado
simplesmente de GESTOR.
.

-

DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
14.2. Obrigação do contratado de 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.
15. DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de SANTANA DO ACARAÚ/CE, 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.
SANTANA DO ACARAÚ/CE, 19 de Abril de 2017.
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COMPROMISSO E RESPEITO COM O POVO

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú torna público o Extrato do
Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencial N.
2403 . 01/2017FME
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701.12.361.0042.2.037

0702.12.361.0042.2.045; 0701.12.365.0041.2.067;

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
CONTRATADO: F. A. FERNANDES DE LIMA-ME.
ASSINA PELO CONTRATANTE: MARIA REQUIXÉLIA DE MARIA.
ASSINA PELA CONTRATADA: FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA.
VALOR CONTRATUAL: R$ 3.359.790,80 (TRÊS MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E
NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SANTANA DO ACARAÚ-CE, 19 DE ABRIL DE 2017

ARIA JIEQWIXE LIA DE MARIA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ / PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 07.598.659/0001-30, CGF: 06.920.260-5
Endereço: Av. SãoJoão, 75, Centro, CEP 62.150-000, Santana do Acaraü - CE, Telefone (s): (88) 3644-1892, Fax: (88) 36441892, E-mail: prefeituradesantanadoacarau@bol.com.br

