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CONTRATO Ne zozr.o4.o8-or

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM IADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRATEUS, E DO OUTRO IADO A EMPRESA
GT LOCACOES DE \'EICULOS E SERVICOS
EIRELI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECIARA:
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNP]/MF sob o ns o7.98z.o36l ooor-67, com sede de sua
Prefeitura Municipal na Rua Cel. Zezé ln4r - Centro - Crateús/CE, atraves da Secretaria da
Infraestrutura, neste ato representada pelo respectivo Secretário Sr.Agileu De Melo Nunes
portadora do CPF ne o97.94r.663-9r, aqui denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado a Empresa GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI, estabelecida na Rua
Alvares Cabral, Ns 7r9, Cep 6o.74r-zoo, Bairro Serrinha, Fortaleza Ce, inscrita no
CNP]/MF sob o np 13.43o-619looor-88, neste ato representada pelaSe.Cilberto ToÍÍes
Martins, portadora
CPF/MF ne 7o3.392.6o3-oo, apenas denominada de

-

do

CONTRATADA, firmam entre

si o presente TERMO DE CONTRATO mediante

as

cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CúUSUIÁ PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
r.r. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o ns oozfzozr SEINFRA, em conformidade com a Lei Federal Nr 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas,
c/c os termos da Lei Federal ns ro.52o, de ryloTlzooz, Lei complementaÍ ns rz3 de r4 de
dezembro de zoo6, Lei Complementar r47 de 7 de Agosto de 2or4, Decreto Federal ns
ro.oz4 de zo de Setembro de zorg e pelo Decreto ne 7.892 de z3 de Janeiro de zor3 alterado
pelo Decreto 1e 9.488 de 3o de agosto de zor8
CúUSUIÁ SEGUNDA - DO OB}ETO:
z.r. Constitui objeto do presente conrrato a SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARÂ
REGISTRO DE PRIÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRITARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CRATEUS _ CE, tUdO
conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante no Anexo I do edital
e da proposta adjudicada.
z.z. O regime será de execução indireta com empreitada por preço global

CúUSUIA TERCEIRA

-

DO VALO& DO REAIUSTE

E

DO

REEQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO:
3.r. O valor global da presente avença e de R$ r.982.368.65 (hum milhão e novecentos

e

oitentaedoismiletrezentosesessentaeoitoreaisesessentaecincocentavos),aser

pago em conformidade com a execução dos sewiços prestados no periodo Íespect;vo, de
acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizadas.
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3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reaiuste antes de decorridos rz
(doze) meses do seu Pregão, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da
Fundação Getúlio Vargas.
3.3. REEQUILÍBRIO EcoNÔMICO-FINANCEIRo: Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo
aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a iusta remuneração do
serviço prestado, obietivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65,11, "d" da Lei Federal n .e 8.666193, alterada e consolidada.
3.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago
pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do contrato.
CLAUSULA QUARTA _ DO PRÂZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
4.r. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partiÍ de sua assinatura,
tendo validade até 3r (trinta e um) de dezembro de zozr, podendo ser alterado nos casos e
formas previstos na Lei 8.666 de zr de Junho de r.993 e alterações posteriores.

cLÁusurÁ QUTNTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A contratada deverá executar os serviços de acordo com as especificações, nos locais
pÍazos contidos na Ordem emitida pela Secretaria Municipal competente.
5.r.

e

CTAUSULA SEXTA _ DA ORIGEM DOS R.ECURSOS:
6.r. As despesas decorrentes das eventuais contÍatações que poderão advir desta licitação
correrão á conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, nas
Dotação Orçamentária ns: ro ro o4.t22.ooj7.zo53 oor.oooo.oo - MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Elemento de Despesa: ne 3,.3.90.39.oo.

CúUSUIÁSETIMA - DO PAGAMENTO:
7.r. O pagamento dos serviços prestados será efetuado, a cada etapa, em ate 10 (dez) dias
úteis contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria
Contratante, atraves de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou atraves de cheque.
7.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o
quantitativo efetivamente realizado, cuio valor será apurado atraves de medição;
73. Por ocasião dos serviços executados o contratado deverá apresentar recibo em oz
(duas) üas e a respectiva Nota Fiscal. A FatuÍa e Nota Fiscal deverão ser emitidas em
nome da Secretaria da Infraestrurura, com endereço à Rua. Manuel Augustinho, 5++ - São
Vicente, Crateús CE, 637oo-3oo, inscrito no CNPJ/MF sob o nq o7.98z.o36looot-67
acompanhado da seguinte documentação: acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições
da proposta
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cúusurA orTAvA - DAs OBRIGAÇOES
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8.r. Alem das obrigaçôes constantes em cláusulas do Edital de Licitação e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal
estadual sobre licitaçóes, cabe à

e

CONTRATADA:
8.r.r - Executar o obieto do Contrato ate Jl de dezembro de zozt, de conformidade com as
condições e prazos estabelecidos no termo de referência, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame;
8.r.2. - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de
Licitações;
8.r.3. - Utilizar profissionais deüdamente habilitados, substituindo-os nos casos de
impedimentos fortuitos, de maneira que não se preiudiquem o bom andamento e a boa
prestação dos serviços;
8.r.4. - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados,
sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem
consentimento previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer
documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de
execução do CONTRATO;
8.r.5. - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
8.r.6. - Arcar com eventuais prejuizos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou Prepostos
envolüdos na execução do objeto contratual, inclusive respondendo pecuniariamente;
8.r.7. - 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 prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições preúdenciárias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Crateús por eventuais
auruações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA,
com referência às suas obrigaçôes, não se transfere a Prefeitura Municipal de Crateús;
8.r.8 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao Pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o
objeto do CONTRÂTO;
8.r.9 - Responsabilizar-se pelas despesas com documentação, regularidades, impostos,
taxas, tributos e encargos e veículo(s) executores dos serviços ora contratado(s);
g.r.ro - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
B.r.rr - Em caso de qualquer avaria nos veiculos, a Contratada deverá responsabilizar-se,
substituindo-os, por tÍansporte no mesmo modelo, marca, de modo a evitar a interrupção
dos serviços;
8.r.rz - A contratada fica obrigada a manteÍ os veículos, máquinas e equipamentos e
materiais necessários ao bom desempenho da prestação dos serviços devem estar em
perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços;
8.r.r3 - Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo
Contran/Detran e Portaria Detran ne r;>3, de z6loSlzoozi
8.r4- Fica vedada a aposição de inscrições,
áreas envidraçadas do veículo;
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8.r5 - Disponibilizar veículos com todos os acessórios de segurança na forma prevista na
legislação que rege a materia;
8.16 - Os motoristas da empresa deverão possuir categoria de habilitação exigida para
cada tipo de veículo, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro e possuir no
minimo or (um) ano de habilitação para categoria na qual irá concluir os respectivos
veiculos, de acordo com as normas do Código de Nacional de Trânsito;
8.r7 Fazer com que os motoristas cumpÍam rigorosamente os horários fixados pela

-

CONTRATANTE;
CLAUSUTÁS NONA - DAS OBRIGAçÔES OA CONTRATANTE:
9.r. AIem das obrigações constantes em cláusulas do Edital de Licitação e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, a contratante
obrigar-se-á:
9.r.r. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na realização da
execução dos serviços e o cumprimento dos prazos;
9.r.2. Notificar a CONTRATADÂ sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos
obieto deste contrato;
9.r.3. Acompanhar e fiscalizar iunto a ContÍatada a execução do obfeto contratual;
9.r.4. Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem
como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
9.r.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prePostos, devidamente
identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados,
prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem
solicitados;

CLAUSUIÁ DECIMA - DAS SANçÕES:
ro.r- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do ContÍato, comPortar-Se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometeÍ fiaude fiscal, garantido o direito previo da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratàr com a Administração, pelo prazo de
ate o5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate
que seja promoüda a reabi-litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuizo das multas preüstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominações legais.
ro.z- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a
prévia defesa:
I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.e 8.666193, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarÍetar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal
- DAM, a ser preenchido de acordo com inst
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a) de r,o% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a ro0lo do mesmo valor;
b) de z,oo/o (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5,o% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer serviço reieitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos
o5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Municipio de Crateús, por prazo não superior a o5 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançâo
aplicada com base no inciso anterior.
ro.3- No processo de aplicação de penalidades e assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, gaÍantida nos prazos de o5 (cinco) dias úteis para as sançôes previstas nos
incisos I, II e III do item ro.z supra e ro (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso
lV do mesmo item.
ro.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de o5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for

pago,

ou

depositado, será automaticamente descontado

do

pagamento

a

que

a

Contratada fizer ius. Em caso de inexistência ou insuficiência de credito da Contratada, o
valor deüdo será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do
Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
ro.5- As sanções preüstas nos incisos III e IV do item ro.z supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, em razão do contrato ob.ieto desta licitação:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os obietivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública,
em ürtude de atos ilícitos praticados;
c) soÍierem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
ro.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 1o.2 supÍa poderão ser aplicadas
iuntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado
no respectivo processo, no prazo de o5 (cinco) dias úteis.
ro.7- A licitante adjudicatária que se Íecusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de oz (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada,
estará sujeita à multa de 5,oo/o (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo
das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
ro.8- As sanções previstas no item 1o.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a seÍ convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse
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CIÁUSUIÁ DECIMA PRIMEIRÂ _ DA ALTERÂÇÃO CONTRATUAL:
l.r. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas
mediante Termo Aditivo.

CúUSUH

DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
rz.r. A rescisão contratual poderá ser:
rz.z. No caso de inexecução total ou parcial do contrâto, o qual enseja sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art. 77, ficam reconhecidos
os direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n. 8.666193
r2.3. Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos enumerados
nos incisos I a XII do art.78 da Lei Federal Íf- 8.666191i
r2.4. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Administração;
ru.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei ns 8.666/93, sem
que hafa culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos preiuízos regulamentares
comprovados, quando os houver soÍiido;
12.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências
preüstas no art. 80, incisos I a lV, ambos da Lei ne 8.666196.
CLAUSUIÁ DECIMATERCEIRA- DA FISCALIZAçÁO DO CONTRATO:
r3.r. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo o Servidor Sr. JAILSON
BRUNO PERES GOMES CPF : orz.zo8.r83-8o especialmente designado pelo Secretário
Municipal de INFRAESTRUTURA, de acordo com o estabelecido no Art. 67 da Lei
8.666196, doravante denominado FISCAL DE CONTRATO.

clÁÚsuLA DÉcrMÁ QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
r4.r. A publicação do presente Contrato e de responsabilidade do CONTRATANTE

e

deverá ser efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição
indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 6r da Lei Federal nq
8.6661%,.

CIÁUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAçÂO
r5.r. É vedada a subcontratação total da fiota veicular
r5.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Secretaria da Infraestrutura, a
quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação tecnica,
alem da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto.
r5.z.r. A autorização para subcontratação é ato discricionário da Administração, ao
contratado, produzir direito para si, sob pena de rescisão contratual e aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência.
r5.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades do subcontratado, bem como respondeÍ Perante a Secretaria
de lnÍiaestrutura pelo rigoroso cumpriment
ao obieto da subcontratação
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CI,A,USULA DECIMA SEXTA- DO FORO:
16.r. O foro da Comarca de Crateús e o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste contrato, em obediência ao disposto no § zq do aÍtigo 55 da Lei 8.666 de
zr de iunho de 1993, alterada e consolidada.
16.2. Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa
e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato iuntamente com
as testemunhas firmadas. Crateús - CE.
CRATEUS-CE, o8 de Abril de zozr.

de Melo unes
o de Infraestrutura
CONTRATANTE

Test
1,

GT TOCACOE DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI
Gilberto Torres Martins
CPF Ns. 7o3.392.6o3-oo
Representante Legal
CONTRATADO

u
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ANEXO AO TERMO DE CONTRATO Ne zozr.o4.o8-or
PREGÂO ELETRÔNICO N.q oozlzozT _ SEINFRA
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

otgs6-LOCAÇÃO

I

or

I
UND

QTDE

VÍ. MÉDIO
UNIT

VT. MÉDIO

M ÊS

10

Rs 59.836,39

Ro 598.363,9o

HORA

4725

Rs 163,19

Rs 77r.o72,75

TOTAL

oa(QUÂTRO) Pá

CARREGADEIRA DE PNEUS: (LOCAÇÃO
DE oa(QUATRO) Pá CARREGADEIRA DE
PNEUS: POTÊNCIÂ MÍNIMA (CHP) TTTHP.
OPERADOR, MANI.,TTENÇÃO CORRETIVA
PREVENTIVA POR CONTA DA
CONTRATADA. E COMBUSTIVEL POR
CONTA DA CONTRATANTE.)
67ee7-ESCAVADEIRA HIDRÁULICÂ DE
ESTEIRA: (ESCAVADEIRA HIORÁULICE
DE ESTEIRA: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:

E

2

PoTÊNCIA uÍNIue DE r3oHP.
CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 2,5 M3.

OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA
E PREVENTIVA POR CONTA DA

CONTRATADA. E COMBUSTÍVEL POR
CONTA DA CONTRATANTE.)
6zge8-LOCAçÃo DE o5(CINCO) RETRo
ESCAVADEIRÁ DE PNEUS: (LOCAÇÃO
DE o5(CINCO) RETRO ESCAVADEIRA DE
PNEUS: POTÊNCIA MINIMÁ (CHP) ZOHP.

MÊS
lo
RS 6r.z93,zo
RS 6rz.93z,oo
OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA
E PREVENTIVA POR CONTA DA
CONTRATADA. E COMBUSTÍVEL POR
CONTA DA CONTRATANTE.)
Valor Total: R$ r.982.368,65 (hum milhão e novecentos e oitenta e dois mil e trezentos e sessenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos)
3
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