GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

CONTRATO N° 1701.01/2020

TERM0 DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAIEM
0 MUNIcipIO DE QUIXERE, ATRAVES DA
S ECRETARIA
DE
DESENVO LVI M ENTO
URBANO,
MEIO
AMBIENTE
E
INFRA
ESTRUTURA, COM A EMPRESA DEUSENI DE
LIMA RODRIGUES 05418638351, PARA a FIM

QUE A SEGUIR SE DECLARA:

0 Municipio de Quixefe, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede na Rua
Padre Zacarias, 332, Centro, Quixefe/Ce, jnscrito no CNPJ/MF sob o n°
07.807.191/000147, neste ato represenfado pelo (a) Ordenador (a) de Despesas da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura, Sr(a). JOSE
JARDEL DA SILVEIRA LIMA, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro
lado, a empresa DEUSENI DE LIMA RODRIGUES 05418638351, com endereeo na
Rua Aninha Mates, s/n, Lagoinha, Quixete-Ceafa, inscrita no CNPJ sob o n°
35.426.339/0001-39, representada pelo Sr. Deuseni de Lima Rodrigues, portador (a)
do CPF n° 054.186.383-51, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Processo de Dispensa de Licifagao n°
1604.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e suas alterag6es posteriores, bern como com a art. 4° da Lei
Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em harmonia com a Medida Provis6ria

n° 926, de 20 de marap de 2020, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as
clausulas e condig6es a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1-Processo de Dispensa de Licitacao, de acordo com o art. 24, inciso lv, e o
pafagrafo tinico, do art. 26, da Lei n° 8666/93 e suas alterag6es posten.ores, bern
como com a art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em harmonia
com a Medida Provisoria n° 926, de 20 de mango de 2020, e, ainda, o Decreto
Municipal n° 1.196/2020 de 06 de Abril de 2020, devidamente ratificado pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente
e lnfra Estrutura, acima indicado.

CLAOSULA SEGUNDA -DO 0BJETO

2.1- 0 presente contrato tom por objeto a CONTRATACAO EM CARATER DE
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUER0 MAIS QUIXERE"
JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E
INFRA ESTRUTURA DO MUNIcipIO DE QUIXERE.
CLAOSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1-A CONTRATANTE pagara ao (a) CONTRATADO (A) pela execueao do objeto
deste contrato o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e urn mil reais), conforme

planilha em anexo, parte integrante deste contrato.
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1-A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) 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 execugao do objeto contratual, bern como o

pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessarias ao
born andamento dos servigos;
4.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
exeoueao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem provid6ncias
corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1- Exeoutar o objeto do Contrato de conformidade com as condig6es e prazos
estabelecidos, neste Termo Contratual e na proposta da contratada;
5.2- Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condie6es de habilitacao e qualificacao exigidas na
Lei de Licitag6es;
5.3- Utilizar profissionais devidamente habjlitados na exeougao do objeto contratual;
5.4- Facilitar a aeao da FISCALIZAC;AO na jnspegao dos serviaps, prestando,

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.5- Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
5.6- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos servicos contratados inclusive as contribuic6es
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Quixefe por eventuais autuact5es administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimplencia do(a) contratado(a), com refefencia as suas obrigag6es, nao se
transfere a Prefeitura Municipal de Quixefe;
5.7- Disponibilizar para vistoria prontamente conforme solicitagao da contratante os
equipamentos utilizados na exeougao dos servigos;
5.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados a Uniao, Estado, Municfpjo ou tercejros, decorrentes da prestagao dos
servigos;
5.9- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na
ConsolidaQao das Leis do Trabalho e legislaeao pertinente;
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ME,o AMB,ENTE E ,NFRA ESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DA EXECuCAO DOS
SERVICOS

6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia de 60 (sessenta) dies, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei
n° 8.666/93 e suas alterac6es posteriores e, em especial no que preve a Lei Federal n°
13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
6.2- Os servjaps objeto desta licitaeao devefa ser exeoutados e conclufdos no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo
ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas altera?6es.
3.2- Os atrasos ocasionados por motivo de force maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura, nao serao considerados
como inadimplemento contratual.
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
Secretarla de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura do municipio

de Quixere. que atestara a execugao dos servigos;
7.2- Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfra Estrutura, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesimo) dia apes a
protocolo da Fatura pelo(a) CONTRATADO(A).

CLAUSULA 0lTAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratagao conrefao por conta, dos reoursos
oriundos do Tesouro Municipal, sob a(s) dotagao(6es) ongamentaria(s) n°
0401,15.122.1501.2.010 - Manut. See, Desenv. urbano, Meio Ambiente e lnfra
Estrutura, elemento de despesa n° 3.3.90.39.00.

CLAt}SULA NONA - DO REAJUSTAMENT0 DE PRECO
9.1-Os pregos sao firmes e irreajusfaveis;

CLAUSULA DECIMA -DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais,
acr6scimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 50%
(cinquenfa por cento) conforme prev€ o art. 4°-I da Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, em harmonia com a Medida Provis6ria n° 926, de 20 de marap de
2020.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

10.1-Pela inexeoueao total ou parcial das obrigag6es assumidas, garantidas a pfevia
defesa, a Administraeao podefa aplicar ao(a) Contratado(a), a§ seguintes sang6es:
a) Advertencfa.
b) Multas de:
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de reousa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis,
contados da data da notificaeao feita pela CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, ate o limite
de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por canto) oumulativos sobre o valor da parcela nao oumprida do
Contrato e rescisao do pacto, a criterio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e lnfra Estrutura, em caso de atraso na entrega do objeto, superior a
30 (trinta) dias:

b`4) 0 valor da multa referida nesta clausula sera descontada "ex-offlcio" do(a)
CONTRATADO(A), mediante subtraeao a ser efetuada em qualquer fatura de credito
em seu favor que mantenha junto a Seoretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfra Estrutura do municipio de Quixefe, independente de notificacao ou
interpelag5o judicial ou extrajudicial;

c) suspensao tempofaria do direito de participar de licitacao e impedimento de
contratar com a Administragao, pelo praro de ate 02 (dois) anos;
d) declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos deteminantes da punigao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilitapao.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA -DA RESCISAO

12.1-A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, par acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio] desde que haja
conveniencja 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 oulpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
12.3-A rescjsao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarrefa as conseqt]enctas
previstas no art. 80, incjsos 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 manifestacao final.
completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2-Obrigagao do contratado de manter, durante toda a exeougao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigag6es par ele assumidas, todas as condie6es de
habiljtagao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA -DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixere, para conhecimento das quest6es
relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
administrativos.
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
QulxERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condie6es retro-estipuladas, as
partes contratantes assinam a presente instrumento, em duas vias, para que surtam
seus juridicos e legais efeitos.

Quixete-Ce,17 de abril de 2020.
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Deuseni de Lima Rodrigues
DEUSENI DE LIMA RODRIGUES
05418638351

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

069`1?? `C)33~:9o

lc* L. o .S kc:c^
Nome:

CPF: 053

509 373-i(
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
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4LEL"`-ill-=='

ANEXO AO TERM0 DE CONTRAT0 N® 1701.01/2020

OBJETO: CONTRATACAO EM CARATER DE URGENCIA DE EMPRESA DE
SEGURANCA PARA ATUAR COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS
BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS PRINCIPAIS AREAS DO CENTRO DO
MUNIcipIO DE QUIXERE E NO DISTRITO DE LAGOINHA, DESTINADAS AS

€#5EDEp5BF,%ENTADMEENT3pDOERSANLACT|DARECF8R*:ADDAE58ER8#EC'AB5
CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNIcipIO DE QUIXERE

CONTRATADO: DEUSENI DE LllvIA RODRIGUES 05418638351

ITEM

1

UNID
ESPECIFICACAO
PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
SEGURANCA
DESARMADA,
PRIVADA
QUE
OCORRERA
DE
SEGUNDA A SABADO, CONTANDO

QUANT

VR. UNIT

VR.TOTAL

30

7cO,00

21.000,00

COM
10 (DEZ)
PROFISSIONAIS,
PARA ATUAR JUNTAMENTE COM
OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS
BARREIRAS
SANITARIAS
DIARIA
lNSTALADAS
NAS
PRINCIPAIS

AREAS D0 CENTRO DO MUNICIplo
DE
QU IXERE,
PARA
0
ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE
PUBLICA
DA
EMERGENCIA
DE
SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA
NACIONAL
DECORRENTE
DO
CORONAVIRUS (COVID-19)

Quixefe-Ce,17 de abril de 2020.

ERIE
Deuseni de Lima Rodrigues
DEUSENI DE LIMA RODRIGUES
05418638351
CONTRATADA
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