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ANEXO  Ill

MINUTA DO CONTRAT0

Contrato de  prestaeao de servigos firmado entre o  Municipio de Farias
Brito,    atrav6s   do(a)    Secretaria    Municipal   de    .....,...    e    a

empresa

0   MUNIcipIO   DE   FARIAS   BRITO,   Estado   do   Ceara,   pessoa  juridica   de   direito   ptlblico   intemo,   inscrita   no

CNPJ/MF   sob   o   n.a   07.595.572/0001-00,   atraves   do(a)

pelo(a)  seu(sua  Ordenador(a)  de  Despesas,  o(a)  Sr(a)

neste  ato   representada
residente  e  domiciliado(a)

na    Cidade    de    Farias    Brito,    apenas    denominado    cle    CONTRATANTE,    e    de    outro    lado    a    Empresa
estabelecida  na

n.a  .....,     neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a)

inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o

portador(a)  do  CPF  no
apenas  denominada  de  CONTRATADA,  resolvem  firmar o  presente  Contrato,  tendo  em

vista  o  resultado  da  Licitaeao  procedida  da  Tomada  de  Preeos  n°  2019.06,27.1,  tudo  de  acordo  com  as  normas

gerais da  Lei n° 8.666/93, e suas alterae6es posteriores.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1  -Processo de  Licitacao,  na  modalidade Tomada de  Pregos N.a 2019.06.27.1,  de acordo com  o §  20 do art.  22

da   Lei   Fecleral   8.666/93,   devidamente   homologado   pelo(a)   Sr(a).

Despesas dci(a)  .....,

Ordenador(a)   de

CLAUSULA SEGUNDA . DO OBJETO
2.1   .   0  presente   lnstrumento  tern  por  objeto  a  contratacao  de  servieos  a  serem   prestados   na   manutencao
mecanica  preventiva e corretiva,  incluindo a  reposleao de peeas, junto ao§ veiculos pertencentes a frota oficial  do
Municipio  de  Farias  Brito/CE,  conforme  descricao  dos  servigos  apresentados  no  Anexo  I  do  Edital  Convocat6rio,
mos quais a Contratada sagrou-se vencedora,  na forma discriminada no quadro abaixo:

cLAusuLA TERCEiRA -DA FORMA DE EXEcueAO DOs sERvicos
3.1  -A CONTRATADA se obriga a executar os servi?os no regime de execugao indireta.

CLAUSULA  QUARTA  -  DO   PRECO,   DAS   CONDICOES   DE   PAGAMENTO,   DO   REAJUSTAMENTO   E   DO

REEQUILiBRIO  ECON6MICO-FINANCEIRO

4.1  -  O obieto contratual  tern o valor global estimado em  RS  ...........,  para a execueao de todos os servi¢os
contratados,sendoqueovalormaximoaserpagopelaexecu¢ao..a;.S.;ervicos(fornecimentodepegasemaorde-

levando-se   em   consideracao  a   percentual   deobra)   em   sua   totalidade   sera  de   RS
desconto  ofertado  pela  contratada,  estipulado  em  ............  (`„ .......  por cento).

4.2  -  Os  pagamentos  serao  feitos  ate  o  30°  (trig6simo)  dia  do  mss  siibsequente  ao  da  realizaeao  dos  servieos,
conforme atestados de execugao dos servigos visados pela Contratante.
4.3  - A  Prefeitura  Municipal  se  reserva  no  direito  de cancelar o  presente  Pregao,  no todo ou  em  parte,  de acordo

com  as  condi06es estabelecidas  na  legislagao  pertinente,  assim  como  reduzir ou  aumentar respeitados os  limites
de 25% (vinte e cinco por cento),  sem que caiba ao Contratado o direito de reclamacao ou inden'izacao.
4.4 - Podefa ser restabelecida a relaeao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuieao  da  Administracao  para  a  justa  remuneraeao  dos  servicos,  desde  que  objetivando  a  manuten9ao  do
eqiiilibrio  econ6mico-financeiro  inicial  do  contrato,  na  hip6tese  de  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previs
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pofem  de  consequencias  incalculaveis,  retardadores  ou  impeditivos da execueao  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso
de fonga maior,  caso fortuito ou fato do  principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual,  nos

termos do Art.  65,  Inciso  11,  alinea "d" da  Lei  8.666/93,  devendo ser formalizado  atraves de ato administrativo.

CLAUSULA QUINTA -DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1  -0 futuro con(rato tefa vigencia  12 (doze)  meses,  a contar da data de sua assinatura,  podendo ser prorrogado
nos termos do Art.  57,  incisci  11,  da  Lei  n° 8.666/93,  e suas alteraq:6es po§teriores.

CLAUSULA SEXTA . DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1   -  As  despesas  deste  contrato  correrao  por  conta  de  recursos  oriundos  do  Tesouro  Municipal,  previstos  na
seguinte dotaeao ongamentaria:

86

cLAusuLA sETiMA . DAs OBRiGAeoEs DAs pARTEs
7.1  -Obrigam-se  CONTRATANTE e  CONTRATADA a cumprir fielmente os  regramentos discriminados  pelo  Edital

e Contrato originarios da Tomada de Pregos n.a 2019,06.27.1,  de 27 de Junho de 2019 e as Normas estabelecidas
na  Lei  8,666/93,  obrigando-se ainda  a:

CONTRATANTE
7.2  -  Exigir do  Contratado  o  fiel  cumprimento  do  Termo  de  Referencia,  Edital  e  do  Contrato,  bern  coma  zelo  na

prestaeao dos servigos e o cumprimento dos prazos.
7.3 -Prestar as informa?6es e esclarecimentos necessarios a Contratada para que esta  possa realizar os servi?os
dentro do prazo e normas estabelecidas no presente contrato.
7.4  -  Exigjr  o  imediato  afastamento  de  qualquer empregado  ou  preposto  da  contratada  que  nao  mere¢a  a  sua
confianca  ou  ainda que se conduza de  modo inconveniente  ou  incompativel com o exercicio das func6es que  lhe
foram  atribuidas;

7,5   -  Ate§tar  o   recebimento  dos  servieos  contratados,   notificando   a  contratada,   caso   haja  algum   problema
verificado;

7.6  -  Solicitar  a  reparaeao  do  objeto  contratado,  que  e§teja  em  desacordo  com  a  especificacao  ou  apresentar
defeito;
7.7 - Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido neste instrumento.
7.8  -  Acc]mpanhar  e  fiscalizar  a  execucao  do  Contrato,   atrav6s  de  urn  Servidor  ou   Comiss5o  especialmente
desjgnade.

CONTRATADA
7.9 -Manter durante toda execu¢ao do contrato,  em compatibilidade com  as obrigag6es  por ele assumidas, todas

as condio6es de  habilita9ao e qualificacao exigidas na  licita¢ao.

7.10  . A  Contratada nao podefa,  em  nenhuma  hip6tese,  proceder a execucao de serviaps sem  pfevia emissao da
correspondente  Requisigao pela Secretaria Contratante.
7.11   .  Manter  instalae6es  (autope?as  e  oficina),   localizados  a  uma  distancia  rodoviaria  de  no  maximo  65   kin

(sessenta  e  cinco  quil6metros)  da  sede  da  contratante,  dispondo  de  espago  fisico  coberto,  fechado  e  piso  de
concrete   para  acomoda?ao  segura  dos  veirculos,   nao  ficando  exposto  ao  sol  e  a  chuva  em  tempo   integral,
enquanto estiverem  sob  a  responsabilidade da empresa contratada e aparelhamentos  necessarios  a execueao do
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estiverem sob a sua guarda;
7.13  -Responder  par todos  os  Onus  referente  aos  servicos  ora  contratados,  desde  os  salarios  do  pessoal  neles
empregados,  como  tamb6m  os  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e  comerciais,  que  venham  incidir
sobre o  presente contrato.

CLAUSULA OITAVA -DAS PROIBIC6ES
8.1   -   E  vedado  a   CONTRATADA  a  subcontratacacl  dos  servlcos,   parcial  ou  total,   sem   a  pfevia  e  expressa
anuencia e autoriza¢ao da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA -DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
9.1  -Os servi?os, objeto deste contrato, serao recebidos nos seguintes termos:
9.1.1  -Provisoriamente,  pelo  responsavel  por  seu  acompanhamento,  mediante  temo  circunstanciado,  assinado

pelas partes em  ate 05 (cinco) dias da comunicaeao escrita do contratado.
9.1.2    -    Definitivamente,     por    servidor    ou    comissao    designada     pela    CONTRATANTE,     mediante    termo

circunstanciado,  assinado pelas partes.

CLAUSULA DECIMA -DO  INADIMPLEMENTO

10.1   -  0   lnadimplemento  das  obrigac6es  previstas  no  presente  Contrato,  ou  a  ocorrencia  de  quaisquer  das
situa?6es descritas no Art  78,  da  Lei 8.666`93,  e suas demais alterae6es,  sera comunicado pela parte prejudicada
a outra,  mediante notiflcagao  por escrito, entregue diretamente ou  por via  postal,  com aviso de recebimento,  a fim
de qiie seja providenciada a regularizagao no prazo de 05 (cinco) dias dteis.

10.2 -A nao regularizagao podera ensejar,  a criterio da  parte  prejudicada,  a rescisao do Contrato,  sem prejuizo de
outras sang6es,  bern como  no caso de nao  pagamento de  mensalidade,  a suspensao da  prestaeao dos servigos

pela CONTRATADA ate a sua normalizagao
10.3 -A CONTRATADA,  pela sua inadimplencia no cumprimento do contrato, enquanto durar o vinculo contratual,

estara suieita as seguintes sane@es:
10.3.1  -adverfencia;
10.3.2 -§uspensao temporaria  do direito de  particlpar de  licitagao;

10.3,3 -impedimento de contratar com a Administragao;

10.3.4 -declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS PENALIDADES
11,1  -A  CONTRATADA  pagara  a  CONTRATANTE  a  titulo  de  multa  pelo  nao  cumprimento  do  estabelecido  no

presente Contrato, ocorrendo as §eguintes situag6es:
11.2  -Atraso  injustificado  na  execueao  dos  servieos,  causando,  consequentemente  atraso  nos  prazos,  multa
correspondente a 3% (tres por cento), calculada sobre a montante total da contrata9ao.
11.3  -lnexecueao  total  ou  parcial  dos  servicos,  sem  pfevia  justificativa,   millta  correspondente  a   10%  (dez  por

cento), calculada §obre o montante total da contratagao.
11.3.1   -Caso   ocorra   qualquer   uma   das   situa96es   descritas   no   sub-item   anterior,   a   CONTRATANTE   fica
desobrigada do pagamento da(s)  parcela(s) restante(s),  independentemente da multa pela CONTRATADA.
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12.2   .   0   presente   contrato   6   rescindivel   ainda,    independentemente   de   qualquer   interpela?ao   judicial   ou
Extrajudicial,  mos casos de:

12.2.1  -Omissao de pagamento pela CONTRATANTE;
12.2.2 -lnadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;

12.2.3 -Acerto em cc)mum acordo por iniciativa de uma das partes,  mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias
de antecedencia,  §em Onus para ambas as partes.
12.2.4 -No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato,  a parte que se sentir prejudicada

podefa rescindi-lo sem que se faga necessario uma comunicagao por escrito com  a antecedencia deflnida no sub-
item  anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA ALTERA¢AO CONTRATUAL
13.1  -Quaisquer alterag6es  que  venham  a  ocorrer  na  execugao  dos  servieos  sefao  efetuadas  mediante  Termo
Aditivo.

cLAusuLA DEciMA QUARTA -DA puBLicAeAO
14.1   -  Este  contrato  devefa  ser  publicado  por  afixagao  em   local  de  costume,   ate  o  quinto  dia  util  do  mss

subsequente ao de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DOS ANEXOS
15.1   -   lntegram   o   presente   contrato   todas   as   pegas   que   formaram   o   procedimento   licitatorio,   a   proposta

apresentada pela Contratada,  bern como eventuais correspondencias trocadas entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DO FORO
16.1  - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dtlvidas oriundas do presente contrato e o da Comarca de  Farias
Brito,  excluindo-se  qual outro  por mais privilegiado  que seja

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS  DISPOSIG6ES FINAIS
17.1.  Declaram  as partes que este Contrato corTespondente a manifestaeao final,  completa e exclusiva de acordo
entre elas celebrado.

E  por  estarem  justos  e  contratados,  assinam  o  presente  Contrato  em  02  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na

presenca das testemunhas abaixo,  para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Farias Brito`CE,

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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