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ESTAD:

Z-h PAhAISA

PREFEITURA MUilICIFAL TE SAHTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 183/2Q15-CPL

TERKO DE CONTPATC QUE ENTRE SI CElEaiíAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE SANTA RITA E JOSÉ FIFMINO DA CRUZ FILHO, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

O Município te Sanid Pita, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através cio FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, encé 6e Diieico Público Interne, sediado â P.ua Frederico Ozanan, n" 44,
Centro, CEP; SS.3CC-ir:, Santa Pita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do

Ministério da Facenda sob c n' 08.699.269/0001-10, neste sco representado pela ilustríssima Secretária
Municipal de Assistência Social, a Sra. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA MBEIRA, inscrita no CPF/MF sob o n° CPF:
f
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C22. iióO.034-00, doravante alirp)le9.r.er,te CONTRATANTE, e do outro lado JOSÉ FIBMIHO DA CRUZ PILHO, CNPi n®
03.815.á3S/'CC01-8ú, situado :,â Av. losè bonifácio,

S3 - Bâirrc dos Novais - CEP 58.093-560 - Joào Pessoa-

PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e cor.ciçíes seçui.ntes:
CLAUSUIA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

1.1. Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00043/2019, processada nos termos
da Lei Federal n®

IC.õül-, de IT de lulbc de .lOOI e subsidiariamente a Lei Federal n° 6.666, de 21 de Junno

de 3593,- Lc-i Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de 08 de Agosto de
2C00; Decreto Federal n® ".652, Je 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n® 03e/2ün, e legislação
pertinente, consideradas as aitetoçòes posteriores das reíerida.s normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1. O presente contrato ter por objete: Contratação da eaprosa ãspeci.ali.zada pêLra pzastação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes ã frota da Secretaria de Assistência Social
do Município de Seuita Rita, PB.
2.2.Cs .serviços deveiSo ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta

apre.ssntada, Pregão Presencial n° 00043/2019 e instruções do Contrata:ite, documentos esses que íicam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e soe o regime de empreitada por preço
unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1. O valor total deste contrato e decorrente do maior percentual de desconto obtido nesta licitação: 27%
(vinte e sete por cento).
»
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
4.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto pata oa casos previstos no Art. 65, SS
5° e 6°, da Lei 6.665/93.

4.2 Ocorrendo c dessouilioric econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
parles pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II,
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municlp;: de Santa Rita:

02.111

03.122.2065.2072
3390.32.00.001

FUNDO MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Para ocorrer no prazc de trinta dias, contados do periodc de adimplementc.
A manutenção preventiva e corretiva, objeto desta licitação, deverá ser paga apenas quando fiouver execução

dos serviços, observando o seguinte:
aí O valor a ser pago pelo Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva será o resultado da diferença entre
o valor total da mão-de-obra e o desconto devido, sendo o primeiro resultado do produto do p:'eço cia hora
técnica (hora trabalhada) pelo tempo em horas, necessário para a execução dos serviços, em conformidade com
o siste.ma Audate:i (ou

similar) ou taoela tempária de serviço de manutenção automotiva, da respectiva

montadora. D preço da hera técnica (hera trabalhada! deverá ser fixo e indicado na proposta do liciCante.

>>ír

bl o valor a ser pago pelas peças, coireooentes prevalecendo o g-e for mais vantajoso para Prefeitura
Municipal áe Santa Rita, PE, e o segundo, o resultado do produto do valor total da mSo-de-obra pelo percentual
de desconto negociado na licitação, acessórios e materiais pata a manutenção dos veículos serè o resultado
da diferença entre o valor total das peças/acessòrios íornecioas e o desconto devido, sendo o primeiro
resultado do soinatório, preços das peças/acessótios utilizados na execução dos serviços, cujos preços deverão
ser Gorapativeia com o sistema Auditax lou similar) ou Tabela de Preços de Peças, Acessórios. Componentes e

Materiais Originais da Montadora, prevalecendo o que for taais vantajoso para Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB, e o segundo, o resultado do produto do valor total das peças/acessórios pelo percentual de desconto
negociado na iicitaçãor

c; Para fins de comprovação do ís' serviço is; executado (s), a Contratada deverá obrigatoriamente apresentar
juntamente com a Mota Fiscal do. (si serviço (s), cópia do orçamento, discriminado de forma clara, padronitada
e detalhada, os serviços executados, devendo constar no orçamento: preço da hora técnica :hora trabalhada),
tempo necessário para a execução dos serviçcs, peças, componentes, acessórios e materiais suostituidos, e

o desconto aplicado, bem como deverá apresentar cópia da cabeia preços pertinente, utilitada na tornulaçSo
dos preços, e demais documentos exigidos para fir.s de processamento do pagamento;
d) Para o Serviço de Reboque dentro do perímetro do Município de Santa Rita, PB, o

fixo, correspondente ao resultado da diferença entre o. valo-r da mão-de-obra e o desço:]

%

primeiro correspondente a hora técnica -hera trabalhada),

CIÁVSDUV SÉTIMA - DOS PRAZOS;
7.1. O prato máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracteri
prorrogação nos casos previstos pela Lei S.666/93, esta abaixo indicado e setâ cons
assinatura do Contrato.

7,;. c prato de vigèr.cie do presente contrato será determinado: 12 (doze) raeses, cor.sider
assinatura.

CLÁUSÜIA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO (XHTRATAHTE:
8.1 Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
8.2 Proporcionar ac Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;

8.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
8.4 Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norm.a vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes
a essas atribuições.
8.4.1
A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Çontratante, óasignamos para -Gestor dc preser.te çír.cratc o Sr. EKANCISCO DE ASSIS

FERREIA DA CUNHA, portador do CFF 04c.240.704-õ4, Coordenador .Jurídico, símbolo CCM-IIl, de
provimento em comissão, com lotação fixada na Secretaria Mu.-.icipal de Assistência do Muiúcipio de
Sâ.-ts Rita - ?B.

8.4.2

O fiscal do Cor.tiatc, a Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO, pcrtaoora do CPF 061.361.044-07, Diretora da
Departamento de Compras e Almoxarifado, simbo.io CCM-IV, de provimento em. comissão, com lotação fixada
r>â Secretaria "-tr.-.cipa: de .Assistência do Município de Santa Rita - PB. formõisier.te designado, e
corjprovadâTr.e.nta habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos compleraentares.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a. Executar os serviços ror.for;te especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, cc.m a alocação
dos empregados nece.ssario.s ao perreitc c-mprimento das cláusulas contratuais;

b. Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal dos contratos os serviços efetuados era que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
c. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

d. Responsabilizar-se pelos vicias e danos decorrentes da e:<ecuçao do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27. dc Código de Defeso dc Consu-midor (Lei n* 0.079, de 1950), fica.ndo a contratante autorizada a

descontar da garantia, caso exigida no editai, cu dos pagamentos devidos á contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

e.

Utilizar

empreçadc-s .-lobilitados

e

com

conhecimentos

básicos

dos

serviços

a

serem

executados,

em

conformidade com as normas e determinações em vigor;
f. Apresentar os empregados devidamente unifcririoadcs e identificados por meio de cracna, além de prove-los
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

g. Apresentar á contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço;

h. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdências, tributarias e as demais
previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade A contratada;
i. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de
obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

j. Atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constato descumprimento das obrigações relativas à execução
do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

k. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administração;

1. Instruir seus e.T.pregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aiertando-os a não executar
atividades abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
m. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

n. Não permitir a -utllisaçâo de q-jalquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
pata os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
o. Manter d-jrante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação G;-:igidda na licitaçâo;

p. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
-.1
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q. Arcar coüi o ônus cieccrreMe áe evenruól equivoco no tíimensicaaaenro sos quantitativos cie sua proposta,

devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nâo seja satisfatório para 6
atendimento ao objeto ua lic:tâçac, exceto quando ocorrer alc'a;ii dos eventos arrolados nos incisos do 1° do
art.

da Lei n° 9.666, ae 1593.

CliÁUSDLA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
iO.l-Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos

casos previstos no Artigo 65 h sara rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos tq, 78 e
79 da Lei 8.666/53.

10.1. O Contratado fica obrigado = aceitar nas mesmas condições co.ntratuais, os acréscimos ou supressões

que se Ciaere.m necessários, atè 25^ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSníA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A recusa injusta em dc-i.xar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida s prévia defesa, âs seguintes penalidades previstas nos Arts. S6 e 87 da Lei 8.666/93:
a - advertência; b - multa de mora de Is rum por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso
na entrega, no inicio ou na execuçáo do objeto ora contratado; c - multa de lOí (dez por cento) sobre o
valor contratado pela inexecuçâc total ou parcial do contrato; o - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 5.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÃOSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1.Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sant.i Bita.

E, poi estarem de pleno acotao, foi lavrado o presente contrato em 02(duasl vias, o qual vai assinado pelas
partes e por duas testemunhas.
.8dnt3 Elita - P5, 25 de Novembro de 2019

TESTEMUNHAS

f

PELO COÍlTFATANTE

\

JSl
CONCEIÇÃO AMALIA DA SILVA PEREIRA

SEC.AETAKIA .MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SCCIAL

PELO COUTRATAM.

lui. fí&â^A

^SE FIRMINO DA CRUZ FILHO
'cNPJ 05.3:5.c35/0OC:-í:

AN EXO CONm\TO N* 183/2019

SP-GÃO: secretaria MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# <

MARCA

KCDELO/COR

PLACA

ANO

CITROEN

AIP.CROSS ti EEEL / BRANCA

QEL - ISTÍ/PB

ICj16/:ü17

eiTROEN

AIRCBOSS M EEEL / BRANCA

QFL - SaSÍ/PB

20ió/:o:7

ANEXO AO CONTRATO

Este ânexo está vinculado ao Item 21 do Edital; item 11 do Termo de Reíerênçia e a Cláusula
Sexta, item E.l do presente Contrato

Valor da

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

hora

Percentual de Valor da hora
desconto a

trabalhada ser aplicado

I

i

trabalhada

com desconto

jReglstro de Preços, visando á Contratação de.
•empresa especialitada para futura e eventual
prestação
de
serviços
de
manutenção
preventiva

e

corretiva

de

veículos

pertencentes à frota do Município de Santal
•Rita, PB.

-RI eo,oo

27^

RS 58,40

