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CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS,
ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA

Z

COM A EMPRESA TRANSFORMADORES LEAL

LTDA. ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR

SE

DECLARA.

O Município de Crateús-CE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede a
Rua Cel. Zezé, 1141, Centro, Crateús - Ce, inscrito no CNPJiMF sob o no
07.982.036/000147, atraves da Secretaria de Cultura, neste ato representado pelo
respectivo Ordenadora de Despesas Sra. Janaina Martins Mourão, inÍra firmado,
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
TRANSFORMADORES LEAL LTDA - ME com endereço à Rua Cidade do Rio
Branco, 153, Baino - João XXlll, em Fortaleza,Estado do CeaÉ, Cep: 60.525ó65
inscrito no CNPJ sob o no 07.362. 8/0001-20, representada por Franciane Pereira
do Nascimento Silva Leal, portador(a) do CPF n' 749.948.753-91, no final assinada,
doravante denominada de CONTRATADA de acordo com o Processo de Dispensa
de Licitação no OOB|2O21 - SECULT, conÍormidade com o que preceitua a Lei Federal
no. 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas
normas e às cláusulas e condições e seguir ejustadas:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAÍI,ENTAçÃo LEGAL
1.í- O presente Contrato tem como fundamento a Dispensa de Licilação No 008/202í
- SECULT, realizado com base nos termos do arl. 24, inciso ll, da Lei no 8.666/93 e
suas aÍterações posteríores, devidamente ratilicadâ pela Secretárie da Cultura do
Município de Crateús, acima citado e ao flm assinado, bem como a proposta da
CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de
transcriÇão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2,1- O presente contrato tem por objeto a AOUISIÇÃO DE TRASFORMADORES DE
75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL ROSA
MORAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NOBERTO FERREIRA FILHO,
JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICíPIO DE CRATEÚS - CE,
conforme especificação em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR
3.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execr:ção do objeto deste
contrato o valor global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
resultante da presente LicÍtação terá vígêncía a partir de sua
assinatura, tendo valídade até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano da sua
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assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666i93
de 21 deiunho de í993e suas alterações

posteÍiores.

,r.;.

j.

CLÁUSULA QUIIIITA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATAT{TE

5.,l.ReceberoobjetonoprazoecondiçõeSeStabelecidasneSteTermodeRefe>
e seus anexos.

5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoÍiamente com as especificaçóes constjantes no Termo de Referência e da
proposta, para fins de aceitaÉo e recebimento deÍinitivo.
5.3. Propiciar as condiçóes necessárias à entrega dos produtos ora contratados pelo
tempo necessário para execuçáo dos mesmos.
5.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, objeto do contrato, através
do Servidor designados pela Autoridade Competente da CONTRATANTE.
5.5. Atestar a efetiva entrega do objeto e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
5.6. Conferir as Notas Fiscais e seus respectivos relatórios e, se em conformidade
com o executedo, etestar a prestaçáo dos serviços.
5.7. Devotuer à CONTRATADA as Notas Fiscais em que se verificarem
inmnformidade para as devidas coneções.
5.8. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato.
5.9. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, após o
procedimento adminístrativo, garantidos o direito à prévia e ampla defesa e ao
contraditório.
5.í0. Rejeitar no todo ou em parte os Íornecimento, se em desacordo com as
especiÍcaçóes conslantes do Contrato.
5,11. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em deconência de ato da CONTRATADA, de seus empregedos, prepostos ou
subodinados.

GúUSULA sExTA - DAs oBRIGAçÕES DA CONTRATADA
6.1. Manter durante toda a duragão do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificação exigidas na
licitação;

6.2 A Contratada dechra que tem pleno conhecimento das condiçóes necessárias
para a aquisição do produto/prestaçio do serviço.
6.3. A Contratada deve cumpnr todas as obrigações constantes deste Projeto Básico
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execuÉo do objeto e, ainda:
6.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçóes, conforme especificaçóes,
pÍazo e local constantes no Projeto Básico e sua proposta, acompanhado da
respectiva nota Íiscal, na qual constarão as indicaÇões referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência ê prazo de garantia ou validade, conÍorme o caso e o
tipo de bem;
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6.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com\
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de t
1990);

6.6. Substituir, reparar ou conigir, às suas expensas, no prazo Íixado neste Projeto
Básico, o objeto com avarias ou defeitos;
6.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovaçáo;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumides, todas as condiÉes de habilitaçáo e qualmcaÉo exigidas na
licitação;
6.9. lndicar preposto para representá-la durante a execuçáo do contrato.

6.'10. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros,
provocados por ineficiência ou inegularidade cometida por seus empregados e/ou
pÍepostos envolvidos na entrega do obieto contratual.
CLAUSULA SÉTti/tA - DO CONTROLE E F|SCALTZAçÂO DA EXECUçÃO:
7.1. Nos termos do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro pÍóprio todas as
ocorrências rêlacionadas com a execução e determinando o que Íor necessário à
regularizaçáo de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorência desta, não
implica em conesponsabiÍidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art.70 da Lei n'8,666, de 1993.
7.3. O representante da Administraçáo anolerá em registro próprio todes as
oconências relacionadas com a execuçáo do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que Íor
necessário à regularização das faíhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
GLÁUSULA oITAvA _ DAS ALTERAçÕES CoNTRATUAIS
8.1- A Contratada fica obrigada a a@ilar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitaüvo do objeto contratual, até o limite de 25o/o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, coníorme o disposto no § 1o, do
art. 65, da Lei de Licítações.

CLÁUSULA NONA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
9.1. As despesas deste contrato correrão por conta da DOTAÇÃO ORÇAÀ,ENTÁRIA:
32.32.27.122.M37.2W - OOI.OOOO.OO . MANUTENCAO DAS ATTVIDADES
GERAIS DA SECRETARIA DE CULTLIRA, elemento tl,e Despesas 4.4.90.52.@ -
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CúUSULA DÉcmA - Do PAGAMENTo
10.1. O pagamento seÉ realizado no prezo máximo de ate 30 (trinta) dias, con
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancáÍia, qata
crédito em banco, agência e conta corenle indicados pelo contratado.
10,1.1- Os pagamentos deconentes de despesas cujos valores não uttrepessem o
limite de que trata o inciso ll do arl.24 da Lei 8.666, de 1993, poderão ser eÍetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 50, § 30, da Lei no 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocoÍrido o recebimento da nota fiscal ou falura no momento em
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obÍigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fscal, mediante consulta aos sítios eleÍônicos oficiais
ou à doqJmentação mencionada no art.29 da Lei no 8.666, de 1993.
10-4. Havendo erro na apresentaÉo da Nota Fiscâl ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o ptazo ga'a pagamento iniciar-se-á após a
comprovaçáo da regularizaçáo da situação, não acarÍetando qualquer ônus para a
contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constaÍ como emitida a
ordem bancária para pagamento.
10.6. Constatando-se, a situaÉo de inegularidade da confatada, será providenciada
sua noüficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, coníorme item 10.3. O prazo
podeÉ ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
í0.7. Não havendo rcgulanzacjo ou sendo a deÍesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicâr aos órgãos responsáveis pela fiscalizaçáo da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efeluado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garanúr o Íecebimento de szus créditos.
10.8. Persistindo a inegularidade, a conlratante deverá adolar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à mnhatada a ampla defese.
í0.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, eté que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto a regularidade fiscal.
10.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, safuo
por motivo de economicidede, segurençâ nacional ou outro de interesse público de
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alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridad
da contratante.
10.1 1 . Quando do pagamento, será efetuada a retenÉo tributária prevista na
legislaçáo aplicável.
10.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar no í23, de 2006, não softerá a retenÉo tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento Íicará
condicionado à apresentaÉo de comprovaçáo, por meio de documento oÍicial, de
que Íaz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

a.

DÉcrMA pRmERA - DAs SANçôES
11 .í- Pela inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garanüdas a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:
a) Advertência.

cúusuLA cúusul-A

b) Multas de:

b.'ll'lOV" (dez por cento) sobre o valor contratado, em ceso de recüse da LICITANTE
em assinar o contrato denúo do prazo de 0í (um) dia, contado da data da notificação
Íeita pela Conlratante;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia
de abaso na entrega dos bens e materiais, até o limite de 10 (dez) dias;
b.3) 2Vo (dois por cento) qrmulativos sobre o valor da parcela não cumprida do
Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA DA CULTURA, em caso de
atraso na entrega superior a 10 (dez) dias.
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas senáo descontadas "ex-ofiício' da
contratada, medíante subtraÉo a ser eÍefuada em qualquer fatura de crédito em seu
favor que mantenha junto a SECRETAR!\ DA CULTURA do Município de CRATEÚS,
independente de notificaçáo ou interpelaçáo judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração Municipal de CRATEÚS, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que a contralante
promove sua reabilitação.
1 1 .2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art 87, lll e lV da Lei no 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenaçáo definitiva por praticar, por meio dolosos, Íraude fiscal
no recolhimento de quaisqueÍ tributos;
b) tenham praücado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonsfem não possuir idoneidade pâra contratar com a AdministÍação em
virtude de atos ilícitos praücados.
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1í .4, A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o conbaditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento prêvisto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei no 9.784, de 1999.
11 .5. As multas devidas e/ou prejuÍzos causados à Contratante seráo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, seráo inscdtos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
1 I .5.1. Caso a Contratante determine, a multa deveÉ ser recolhida no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunícaÇáo enviada pela
âutoridade competente.
í1.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do contratado, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, coníorme artigo 419 do Codigo Civil.
1 1 .7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideraçáo a
gravidade da conduta do infator, o caráter educâtivo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉGMA SEGUNDA - DA RESCISÃo
12.1 - Este contrato poderá seÍ rescindido de conformidade com o disposto nos art's.
77 a 80 da Lei no 8.666/93;
12-2- Na hipótese de ocrner à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso l, da
Lei no 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art.80,
incisos I a lV, parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCEIRA

-

SUBCoNTRATAçÃo

ou cEssÂo Do

CONTRATO
13.1. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá ceder a terceiros o presente
Contrato de acordo com o artigo 78, Vl da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - DA FrscALnçÃo
14.1 - A fiscalizaÉo do Contrato será exercida por servidor devidamente nomeado,
14.2 - O exercício da fiscalizaçáo ou o acompanhamento será exercido no interesse

Secretaria Municipal da Cullura de Crateús e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danm resultantes de imperfeição técnica,
vícios redibitórios e, na oconência destes, não implica co+esponsabilidade do Poder

da

Público ou de seus agenles e prepostos.

Dos cAsos oMISsos:
15.1- Ficâ êstabebcido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste
mntrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes,
respeitado o objeto do processo, a legislação e demais normas reguladoras da
CLÁUSULA DÉGIMA QUTNTA
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a Lei no 8.666/93, aplicando-lhe quando Íor o caso,
princípios
supletivamente, os
da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na
Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.
matéria, em especial

GLÁUSULA DÉCITA SEXTA- Do FoRo
16.1 Fica eleho o foro da Comarca de Crateús, 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 contretantes assinam o presente ínstrumento, em duas vias, para que surtam
seus jurídicos e legais efeitos.
Crateús

Janain a
Ordenadora de D

-

Ce, 16 de Fevereiro de 2021.
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ESPECTFTCAçÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIçÃO

ITEM

UND

QNTD

VALOR
UNÍTARIO

VALOR
TOTAL

UND

02

R$ 7.500,00

RS 15.000,00

67779 - TRANSFORMADOR DE 75 KVA,

(752 - TRANSFORMADOR DE 75 t«A
(ALTA TENSÃO í3800 í3200 í2600 V
BAIXA TENSAO 380 i22O V BUCHA DE

1

ALTA TENSÃO CLASSE 25 KV
SUPORTE P/ FIXAÇÂO AO POSTE
suPoRTE P/ FIXAçAO DE PARA-RAIOS
PINTURA DE ACABAMENTO COR

CINZA

CLARO

N6.sREFRIGERADO

A

MUNSELL
ÓLEO

MINERAL)).
Valor Total R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
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