GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE
ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

Quixefe-Ce, 27 de marpe de 2019

A

R.H. HONORATO LOcAeAO LTDA . ME
END: Av. Monsenhor Oliveira, N° 1457, Bairro -Centre de Quixere-Ce
CNPJ: 10.850.797/0001-70
CEP : 62.920-000

REF.: CONVOCACAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterae6es posteriores, vimos
convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do Termo de Contrato decorrente
do PREGAO PRESENCIAL N° 27o2.ol/2olg, cujo objeto e a AQUIsleAO DE PNEUS E
BATERIAS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNIcipIO DE QUIXERE/CE, conforme especificag6es do Anexo I,
parte integrante deste processo.

0 Termo de Contrato esta djsponivel na sala da Comissao de Licita9ao na Rua Padre
Zacarias, 332 - Centro - Quixefe/Ce, e devefa ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias
dteis, a contar da data do recebimento da presente convocacao.
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DANIEL PAULO DA SILVA

Secretario de DesenvoMmento Urbano,
Meio Ambiente e lnfra Estrutura
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None : JEZAMAR JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF no: 024.754.163-00
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CONTRATO N° 2703.03/2019
TERMO DE CONTRATO QUE ENTFRE SI FAIEM 0
MUNIcipIO
DE
QUIXERE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, COM A
EMPRESA R.H. HONORATO LOCACA0 LTDA -ME,
PARA 0 FIN QUE A SEGUIR SE DECLARA:

0 Munjcipio de Quixefe/Ce, atrav6s da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfra Estrutura, pessoa juridica de direito pablico intemo, com sede na Rua
Padre Zacarias, 332, Centro - Quixefe/Ce, inscnto no CNPJ/MF sob o n°
07.807.191/0001-47, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria
de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura, Sr.(a) Daniel
Paulo da Silva, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
R.H. HONORATO LOCACAO LTDA - ME, com endereap na Rua Av. Monsenhor
Oliveira, N° 1457, bairro Centro, em Quixete, Estado do Ceafa, inscrita no CNPJ sob o n°
10.850.797/0001-70, representada por Jezamar Junio dos Santos Oliveira, CPF n°
024.754.163-00, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo
com o Edital de Pregao Presencial n° 2702,01/2019, Processo n° 2702.01/2019, em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de margo de 1993 e
suas alterag6es posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002,
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condie6es a seguir
ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1-Processo de Licitagao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com a
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de
17/07/2002, devidamente homologado pelo(a) Secretario(a) de Desenvolvimento urbano,
Meio Ambiente e lnfra Estrutura do Municipio de Quixefe -CE.
CLAOSULA SEGUNDA -DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tern por objeto a AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS PARA
0S VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNIcipIO DE QUIXERE/CE.

CLAOSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE pagafa ao(a) CONTRATADO(A) pela execueao do objeto deste
contrato o valor global de R$ 80.592,00 (oitenta mil e quinnentos e noventa e dois reais),
conforme planilha em anexo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRICAC6ES DA CONTRATANTE
4.1 -O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condig6es
necessarias ao pleno oumprimento das obrigae6es decorrentes do Termo Contratual,

consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
4.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a entrega
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providencias corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pela Secretaria de Desenvolvimento urbano, Meio Ambiente e

hira Estrfura. cohomR o acordeho
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CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1-Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no municipio de Quixefe, de
conformidade com as condig6es e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e

na proposta vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alteraedes:
5.2-Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obriga96es
assumidas, todas as condig6es de HABILITAeAO e qualificagao exigidas na licitaeao;
5.3-Providenciar a imediata correqao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE
e/ou terceiros, provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus
empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual:

5.4-Os pedidos de prorrogaeao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de
Licitagao, ate 05(cinco) dias corridos, antes da data do termino do prazo de entrega,
explicitadas as raz6es e devidamente fundamentadas;
5.5-Os atrasos ocasionados por motivo de force maior ou caso fortuito, desde que
notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, nao serao

considerados coma inadimplemento contratual.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRAT0 E D0 RECEBIMENTO D0 0BJETO
6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de
2019, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas
alterae6es posteriores.
6.2-0

objeto

da

licitagao

sera

recebido

pelo

liquidante

da

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, mediante a

apresentagao dos respectivos rectbos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do
Edital.

CLAOSULA SETIMA -DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO
7.1-Os pagamentos serao realizados mediante a apresentagao da Nota Fiscal e Fatura
correspondente. A Fatura devefa ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA do Municipio

de Quixer6, que atestafa a entrega do objeto licitado;
7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA

DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, o pagamento sera efetuado ate o

30° (trigesimo) dia ap6s o protocolo da Fatura pela Contratada
CLAOSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1-As despesas decorrentes da contrata9ao correrao por conta, dos recursos oriundos
do Tesouro Municipal, sob a dotagao orcamentaria n°

elemento de despesa 33.90.30.00.

cLAusuLA NONA -DO REAjusTAMENTO DE pREeo
9.1-Os pregos sao firmes e irreajustavejs;
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
acfescimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor injcial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65,
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da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANC6ES
11.1-a licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o dlreito previo cla citagao e da ampla
defesa, ficafa impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominag6es legais.
11.2-A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugao
total ou parcial do contrato, erro de execugao, execucao imperfeita, mora de execugao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informag6es prestadas, garantida a pfevia
defesa:
I - Adverfencia, sangao de que trata a inciso I do art. 87, da Lei n.a 8.666/93, podefa ser
aplicada mos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigag6es e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocomencias que possam acaITetar transtomos ao desenvolvimento das atividades
do(a) CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.
11 - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, par meio de Documento de Arrecadagao Municipal DAM, a ser preenchido de acordo com instrug6es fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor
b) de 2,0°/a (dojs por cento) sobre o valor total do contrato, por infragao a qualquer clausula ou
condicao contratual, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na
reincid€ncia;

c) de 5,0°/a (cinco per cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer

produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituigao nao se efetive nos 05

(ffjT¥)u:baesn!::::ms;8::rneamdaedpa:a]::p:°9apou:'##cfafgra:i:;:':,'#e°n'todecontratarcomo
Municfpio de Quixefe, par prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
lv - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pdblica]
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada
com base no inciso anterior.
11.3 -No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Liteis para as sang6es previstas nos
incisos I,11 e Ill do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sangao prevista no inci3o
lv do mesmo item.
11.4 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolr`ido ao Tesouro Municipal no prazo de 05

(cinco) dias a contar da notificagao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pa.go,
ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus.
Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credjto da Contratada, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante

processo de execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5-As sang6es previstas nos incisos Ill e lv doitem 11.2supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licita9ao.
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita9ao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Pdblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenagao definitiva por praticarem, par meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6-As san86es previstas nos incisos I,Ill e lv doitem 11.2supra poderao ser aplicadas

juntamente com a do incise 11 do mesmo item, facultada a clefesa previa do interessado no
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respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias dteis.
11.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em fimar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias dteis a contar da notificagao que lhe sera encaminhada, estafa
sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais

penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao assumida.
11.8-As sang6es previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao 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.

CLAUSUIA DECIMA€EGUNDA -DA RESCISA0
12.1-A rescisao contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escn.to da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia
da Administragao;
12.2-Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e Xvll do art, 78 da Lei n° 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentare§
comprovados, quando os houver sofrido;
12.3-A rescisao contratual de que trata a inciso I do art. 78 acarreta as consequencias
previstas no art. 80, incisos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAuSuLA DECIMA-TERCEIRA -DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigacao da Contratada de manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMAQUARTA - DO FORO
14.1-Fica eleito o fora da Comarca de Quixefe, para conhecimento das questoes relacionadas
com o presente Contrato que nao forem resolv.idos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condi96es retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas via§, para que surtam seus juridjcos e
legais efeitos.

27 de mango de 2019

DANIEL PAULO

Secretario de Desenvolvimento
Urbano,
Meio Ambiente e lnfra Estrutura
CONTRATANTE

¢J:2:,m`a^rJJu"#6odo-s"csfnt6,s4gI/i%i7a-aR.H. HONORATO LOcAeAO LTDA -ME

CONTRATADA

EMUNHAS:
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ANEX0 AO TERMO DE CONTRATO N° 2703.03/2019
PREGAO PRESENCIAL N® 2702.01/2019
0BJETO: AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS
PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI'PIO DE QUIXERE/CE

CONTRATADO: R.H. HONORATO LOCACA0 LTDA -lvIE
LOTE I - PNEUS
DISCRIMINACRO
PNEU REF

VR. uN'

1400/24

PNEU REF. 20.5-25

Vow/2!fJ
DIANT. REF. 12.5/80

PNEU REF.

PNEU

PNEU TRAS. REF. 17.5-25

UNIDADE

2,829,00

UNIDADE

4.033,cO

UNIDADE
UNIDADE

1.474,00
1.635,00

UNIDADE

3]F;ri fro

MARCA

TOTAL

1_6.974,00

TOTAL LorE - I

16.132,00

16.132,00

29.480,00
3.270,00

2_9.480,00

7=514,00

73370,cO

7Z±370pe

LOTE 11 - BATERIAS
DlscRIMINAcao

VR. uN'

BATERIA 150 AMP

UNIDADE

BARTERIA 100 A

UNIDADE

3.270,00

7.514,00

TOTAL DESEN. URB.

TOTAL

6.072,00
1.150'00

TOTAL LorE - 11

6.072,00
1.150,00
7.222,00

7.2z2fro

TOTAL DESEN. URB.

Total Geral : R$ 80.592,00 (oitenta mil e quinhentos e noventa e dois reais).

Quixefe-Ce, 27 de marap de 2019.

Secretario de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e lnfra
Estrutura
CONTRATANTE

Jg-/rty¢
HONORATO LOcAeAO LTDA - ME

CONTRATADA

Preteitura Mun]cipal -RL.a Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920000 -Fone (88) 3443.1282
cNpj o7.8o7.igiroooi47cGF o6.92o.172-2

