Estado do Ceará
PREFEsTSJRA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
CONTRATO N.° 1003092017-SEJUV QUE ENTRE SI
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ E FRANCISCA S
AZEVEDO-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LO
DE VEÍCULOS.
O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ. sob o n° 07.735.178/0001-20 e
CGF, 06.920,167-1, com sede à Av. Moisés Moita n° 785 - Bairro - Planalto, na cidade de Tianguá, Estado do Ceará,
doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER neste ato
representada pelo(a) Sr(a). Francisco Ferreira Batista brasileiro, casado, SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 234.389.163-04 e RG n° 024521-1-1 e a empresa FRANCISCA
SCHILEY DE AZEVEDO-ME inscrita no C.N.P.J. sob o n° 12.745.810/0001-56, com sede à Rua Pedro de Sousa , n° 16
Aprazível - na Cidade de Sobral Estado do Ceará, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela titular
Sra. Francisca Schiley de Azevedo brasileira, casada, empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°
846.829.733-04 resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993, demais
alterações e atualízada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão Presencial n" 03/20I7-SEADM, e
resultado da licitação, devidamente homologada pelo(a) SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER com
na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.01. O objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
03.01. O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada por preço UNITÁRIO.
03.02. Para prestação dos serviços, o contratado não poderá subcontratar os serviços, no entanto, poderá sublocar veículos para
completar sua frota de veículos, que deverá ser de no mínimo 20% (vinte por cento) da quantidade de veículos necessários para
prestação dos serviços, sem prejuízo das responsabilídades contratuais e legais, principalmente trabalhistas e previdenciárias
que serão de sua inteira e total responsabilidade.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
04.01. Pela prestação dos serviços a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor mensal estimado da prestação do
serviço em RS 3.670,00 (três mil e seiscentos e setenta reais)
O valor total estimado do contrato para l l (onze) meses é de RS 40.370,00 (quarenta mil e trezentos e setenta reais).
04.02. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos, seguros e demais despesas inerentes a
prestação dos serviços, do objeto contratado.
£14.03. Os preços unitários para a prestação dos serviços serão os seguintes:
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SECRETARIA DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER.
Locação mensal de veículo tipo
motocicleta, movida à gasolina,
biocombustível, capacidade para
condutor e passageiro, potência do
motor de no mínimo 1 25 cc, sem
limites
de
quilometragem,
combustível
por
conta
da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada
com disposição 24 horas.
Locação mensal de veículo tipo
passeio, movido à gasolina, álcool,
biocombustível, 05 ocupantes. sem
limite
de
quilometragem.
combustível
por
conta
da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada
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CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DF. PAGAMENTO

. .

05.01. O pagamento será efetuado mensalmente, pela tesouraria da Prc!eit'itFii.,Miinij(ipa1 de Tianguá, conforme alestado de
execução dos serviços e controle efetuado pela Secretaria de Administração, até o trigpyrno dia do mês subsequente ao mês da
prestação dos serviços.
05.02. Os pagamentos serào efetívados mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e Recibo correspondente,
devidamente alestado a prestação dos serviços pelo responsável da fiscalização dos serviços.
05.03. l lavendo atraso de pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 0,5% (meio por cento) ao mês
de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
06.01. Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis atendendo a legislação federal, pelo período de 12 (doze) meses, após
doze meses da apresentação da proposta será reajustado pela variação do l G PM neste período, e a cada doze meses será
reajustado obedecendo o mesmo critério.
.CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
'.01. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos serviços correrão por conta de recursos
próprios do Orçamento do Município, nas seguintes dotações orçamentarias:
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
1101.27.122.0009.2.092 -3.3,90.39.00 - Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO
08.01. O prazo de vigência do presente Contrato é de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, limitado a sessenta meses, conforme a ri. 57, Inciso II da lei n" 8.666/03, com suas alterações posteriores e atualízada
pela Lei n" 9.648/98.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
09. l. Arcar com todas as despesas, díretas ou indiretas. decorrentes da prestação dos serviços, fornecimento do veículo, mão de
obra- motorista, lubrificante, rodagem, manutenção, emplacamento c 'icenciamento. pagamentos de seguros, multas, tributos,
impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e providenciaria;
09.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.
.3. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade, garantia e qualidade.
pedecendo rigorosamente aos itinerários e horários estabelecidos pela Secretaria;
T>9.4. Apresentar o veículo sempre limpo e em boas condições de tráfego;
09.5. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva do veículo;
09.6. Responsabilizar-se pelo motorista, devidamente habilitado e treinado para a execução dos serviços, apresentando-se
sempre uniformizado com camisa, calça comprida e sapatos, em boas condições de limpeza e higiene, que deverá tratar os
usuários transportados com respeito, paciência e civilidade;
09.7. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos acordados, executandoos sobre sua inteira responsabilidade;
09.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamenle à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa, defeito,
imperícia ou dolo na execução dos serviços.
09.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
09.10. Manter um escritório no Município dotado de toda a estrutura funcional para atendimento as necessidades da prestação
dos serviços, com um representante legal responsável para o relacionamento cotidiano com a Contratada.
09. j l . Apresentar os veículos, para início dos serviços, com laudo de Vistoria do órgão municipal de trânsito que comprove que
o veículo atende todas as exigências normativas para trafegar, e cada 06 (seis) meses realizar novo laudo de vistoria atestand
as exigências normativas para trafegar.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE1
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10.1. Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições deste processo de contratação.
10.2. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada.
10.3. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o
recebimento dos serviços.
10.4. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas
emitidas e atestados os recebimentos dos serviços pela Secretaria Municipal.
10.5. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos relatórios da execução dos serviços, é a execução do contrato,-,'•'
10.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato c
providências que demandem da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
10.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá, garantida a pr
licar às
licitantes vencedoras as seguintes sanções, de acordo com a gravidade das infraçòes cometidas, quando forTTcãsô:
I. advertência; quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive prazo de início dos serviços.
II. multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
exigido neste edital e anexos, até o máximo de 10%(dez por cento) sobre o valor mensal do serviço, recolhida no prazo de
15(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
Contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
Bidenização dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tianguá.
10.1.1. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato:
a) A prestação do serviço com atraso;
b) A prestação dos serviços diversos do especifico neste termo de referência ou oferecido pelo licitante em sua proposta.
c) A prestação parcial dos serviços solicitados.
10.1.2. Considerar-se-á descumprimento total do contrato:
a) A recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho.
b) A não prestação dos serviços empenhados.
10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o contrato ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
10.3. As sanções previstas na alínea I do sub-item 10.1 e sub-item 10.2 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as doa
alíneas II e III do sub-item 10.1, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
10.4. Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da perda deste, responderá a empresa vencedora pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso cobrado
Judicialmente.
P 0.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor ou Prestador de Serviços da Prefeitura
Municipal de Tianguá, da respectiva licitante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.01. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em
Lei.
12.02. A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.
12.03. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE
12.04. A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER poderá rescindir o contrato, independentemente de
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços, no prazaestipulado de até 05 (cinco) dias após o recebimento
da ordem de início dos serviços;
b) Paralisar a prestação dos serviços por um período superior a 03 (três) dias corridos, sem justa causa e prévia comunicação a
contratante;
c) Desatendi mento das determinações regulares de representantes que forem designados pela C ONTR AT AN T Empara
acompanhar, na qualidade de fiscal, a prestação dos serviços;
d) Descumprimento ou cumprimento irregularmente das cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
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e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços;
f) Cometimento reiterado de erros na execução da prestação dos serviços;
g) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação a CONTRATADA,
mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos serviços efetivamente prestados, e
até a data da rescisão contratual.
.
f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
12.05. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá
exclusivamente o pagamento dos serviços executados e atestados, deduzido o valor correspondente as multas porventura
existentes.
12.06. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em
decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.07. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da SECRETARIA
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER , a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou
indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento do serviço executado e devidamente recebido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Tianguá, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais.

ianguá - Ceará, l O de Março de 2017.

^(_^/
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZEBT
CPF n° 23^89.143-04 xr
CONTRATAI

FRANCISCA SCHILEY DÊ AZEVEDO-ME
C.N.P.J. sobon 0 12.745.810/0001-56,
Krancisca Schiley de Azevedo
CPF sobon 0 846.829.733-04
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

/ co

PROCURAD'

Dr. Leandro.

iia-OAB-CE 23.392
irador
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PREFEITURA M U N I C I P A L DE TIANGUÁ
EXTRATO DE CONTRATO N° 10Ó3092017-SEJUV.

CONTRATANTE: Município de Tianguá - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . CONTRATADA:
FRANC1SCA SCHILEY DE AZEVEDO-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão
PRESENCIAL N" 03/2017-SEADM, Lei 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR
GLOBAL: R$ 40.370,00 (quarenta mil e trezentos e setenta .reais). DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:1101.27.122.0009.2.092 - 3.3.90.39.00 - Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer ^Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Recursos próprios do orçamento do Município de Tianguá VIGÊNCIA:
^(onze)meses FORO: Comarca de Tianguá Ceará. DATA DA ASSINATURA: 10/Março/2017. SIGNATÁRIOS:
FRANCISCO FERREIRA BATISTA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER e Francisca Schiley
de Azevedo - titular da contratada.
PUBLIQUE-SE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TlANGUA
EXTRATO DE CONTRATO N° 1003092017-SEJUV.

CONTRATANTE: Município de Tianguá - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . CONTRATADA:
FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E^LAZER . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão
PRESENCIAL N° 03/2017-SEADM, Lei 10.520/2002 e Lei Federal,n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR
GLOBAL: RS 40.370,00 (quarenta mil e trezentos e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:1101,27.122.0009.2.092 - 3.3.90.39.00 - Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Recursos próprios do orçamento do Município de Tianguá VIGÊNCIA:
l(onze)meses FORO: Comarca de Tianguá Ceará. DATA DA ASSINATURA: 10/Marco/2017. SIGNATÁRIOS:
FRANCISCO FERREIRA BATISTA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER e Francisca Schiley
de Azevedo - titular da contratada.
PUBLIQUE-SE

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO
ATESTO que o EXTRATO DE CONTRATO N° 1003092017-SEJUV, entre o
Município de Tianguá através da SECRETARIA DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER e a empresa FRANCISCA SCHILEY DE
^ZEVEDO-ME objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER , acima, foi devidamente publicado no Quadro de Aviso desta
Prefeitura Municipal de Tianguá conforme parágrafo 1° do art. 185 da Lei
Orgânica do Município .de Tianguá

Tianguá-CE, 10 de Março de 2017.

FRANCISC<i/E

SECRETÁRIO DE JUVENTUD

Av. Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF; 06.920.167-1 - Fone: (88) 3671-2888

