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CONTRATO N° 180(
FAZEM O MUNIC
ATRAVÉS DA
INFRAESTRUTURA,
TRAJANO FILHO PACTUADAS:

1106 - SEINFRA QUE ENTRE SI
PIO DE VIÇOSA DO CEARÁ,
SECRETARIA GERAL DE
COM A EMPRESA JOSÉ BENI S.
EFE, NAS CONDtÇÕES ABAIXO

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob

o n° 10.462.497/0001-13, com sede à Rua Silva Jardim n° S/N, bairro Centro, na cidade de Viçosa do Ceará,
estado do Ceará, através da SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada pelo
Sr. PEDRO DA SILVA BRITO, brasileiro, solteiro, comerciante, Secretário Geral de Infraestrutura, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 379.509.831-91 e RG sob o no 20079252863 SSP/CE, doravante
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa JOSÉ BEM S. TRAJANO FILHO - EPP,
inscrita no CNN sob o n° 09.148.718/0001-02, CGF sob o n° 06.216.623-0, com sede à Av. São Jorge, no
1001, bairro Rampa, na cidade de Reriutaba, estado do Ceará, neste ato representada pelo titular Sr. JOSÉ
BENI SOARES TRAÍ ANO FIRO brn.rileim

rasads empresário inscrito no (Tada(tro de Pessoas Ftsicas

sob o n°035.915.113-23 e RG sob o n°2002031079722 SSP/CE, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão n° 15/2018-SEAG, o que fazem mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
t. t. o pi esenLe euímaro mnuarnenia-se tias U1SO8IÇOCS na Lei ti" 8.000, tft L 1/(10/1 YY.), Lei reueiai ii
10.520, de 17/0712002 - Lei que Regulamenta o Pregão, o Decreto n° 3.555/2000, nos termos do Pregão
Presencial n° 15/201 8-SEAG, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Secretário Geral de

Infraestrutura, com base na proposta da CONTRATADA, todas partes integrantes deste contrato
independente de transcrição.
1.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Ordenador de Despesa, mediante aplicação da
Legislação Pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- Constitui objeto do presente a AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA, mediante PREGÃO, conforme Anexo 1 do Edital de Pregão n° 15/2018-SEAG, no qual restou
vencedor a Contratada
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL
3.1. A entrega dos produtos licitados será de forma Parcelada, deverão ser entregues no prazo máximo de até
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO expedida pela
administração, no Almoxarifado Central, localizado à Avenida José Figueira S/N, Centro - Viçosa do CearáCE, ou nos setores correspondente a Secretaria Geral de Infraestrutura de acordo com a ordem de
foaccimcnto, no horário das 08:9Oi.s às 1 2:OOhs c das 14:OO 115 às 15:$0115, dc acguada a scxta-fcira, soi
quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do expediente;
3.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas,
recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e
ser necessariamente aprovada pelo Secretário Ordenador de Despesa;
3.3. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo;
3.4. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal;
3.5. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável
pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento;
3.6. Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Secretaria Geral de Infraestrutura do
Município de Viçosa do Ceará, com sede na Rua Lamartine Nogueira, n° 755, bairro Centro, na cidade de
Viçosa do Ceará/Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.462.497/0001-13;
3.7. O Regime de execução será indireta com empreitada por preço unitário.
Rua José Siqueira, n°396, Centro
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade até a
entrega total dos bens, não podendo ultrapassar o prazo de até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da
NuLa dc Eirïpculio,
4.2. O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da ordem de
compra.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
5.1. O objeto contratual tem o valor de R$ 108,00 (Cento e oito reais), a ser pago em até 30 (trinta) dias
após a entrega, obedecido o constante no Preâmbulo do Edital de Pregão
5.2. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento e
descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado.
5.3. Os bens ora contratados serão fornecidos nas quantidades e preços unitários abaixo:
!.TEM

ESPEC!FtCÇÃQ DOS POPUTOS

MARCA

LUVA LÁTEX CANO LONGO TAMANHO
GRANDE (G)
COMPRIMENTO MÍNIMO
DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO,
PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO ;
MOCAMBO
NÀTTU?ÂT
CflMPflÇTCfl• lflfl°h T Tr'
...
LUBRIFICADO
COM
PÓ
INTERIOR
SACO
ABSORVÍVEL;
EMBALAGEM
PLÁSTICO CONTENDO UM PAR
LUVA LÁTEX CANO LONGO TAMANHO
MÉDIO (M) COMPRIMENTO MÍNIMO DE
38 CM. FORMATO ANATÔMICO, PALMA
LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; MOCAMBO
COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL.
INTERIOR
LUBRIFICADO
COM
PÓ
SACO
ABSORVtVEL;
EMBALAGEM
PLÁSTICO CONTENDO UM PAR
VALOR TOTAL

E QUANT.
UN!D. SEINFRt
0901

1

Vil.

VIL.

UNIT

TOTAL

-

-

42

-

1 -----

---

PAR

10

5,40

54,00

PAR

10

5,40

54,00

---

-

-

'

108,00

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, após os bens
serem recebidos e conferidos pelo setor responsável pela solicitação, em até 30 (trinta) dias após a entrega;
6.2. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal da Mercadoria e
Recibo correspondente, devidamente atestado o recebimento pelo responsável do setor solicitante;
a 1UIL'IU U%.. J44%J)

LIIIJLU U

0,5 (meio por cento) ao mês "por rata tempore", entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
7.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão por conta de
recursos próprios do Orçamento do Município de Viçosa do Ceará, na seguinte dotação orçamentária:
Elemento de Despesa
Dotações Orçamentárias
Projeto 1
0901 Departamento de administração e fiscalização de obras. 15
3.3.90.30.00 Material de
SEINFRA
451 0037 2M84 Manutencão das Atividades da Secretaria Geral.
consumo
de Infraestrutura
CLÁUSULA NONA-. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
!' José Sqeira, n° 396, Centro - Fone: (8) 3632 1445 - CFP. 62 300-000 —Viçosa
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9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento dos bens, transportes, impostos,
taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus
para a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.
9.2. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas
c ptuiocs uc quauuauc cAiglaus, OIÏI ucicuo, VILdU ou que vrci 4 apiescuLai piutitcula qudinu 40 SCU USO
dentro do período de garantia ou prazo de validade.
9.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua
culpa ou dolo pelo fornecimento de bem em desacordo com as especificações exigidas e normas pertinentes.
9.4. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido.
9.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta
aquisição.
9.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
cnn4içes de haFii1itaçn t qialifiraçn exigidis na licitaç
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos bens pelo responsável designado para
acompanhamento e fiscalização, da execução deste contrato, da Secretaria Geral de Infraestrutura.
10.2. Fiscalizar e acunipanhai a euucga dos bens, e a ex-eeução do eoiitiai.o.
10.3. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem
como para atestar o recebimento dos bens.
10.4. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as
devidas providências que demandem da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções administrativas:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso ocorra desistência total ou parcial
de proceder o fornecimento objeto deste contrato;
h) iiiuI! de 0,3 °4 (três déeirnos por eentt) sobre o vOlOr total da ordem de compra por dia de irso n
entrega dos bens.
e) suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um)
ano.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que
será concedida após o coruratadu messareir à Adininistraçào pelos prejuíus causados e após decorrido o
prazo da suspensão aplicada no item anterior.
11.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela Administração, pôr ocasião do pagamento, momento em
que a unidade responsável pelo mesmo comunicará ao fornecedor.
11.3. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a CONTRATADA recolherá,
voluntariamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal em nome da Prefeitura
Municipal de Viçosa do Ceará. Se não o fizer, será encaminhado a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para
cobrança em processo de execução, e será considerado inadimplente e inidôneo para licitar com a
Administração Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
1 1 A Í'flNTP ÂTANTF. rindprá rpgrjndjr o enntt-,tn jnderpndentprnei,te de alialniier vntern44acn iidriaI

ou extrajudicial seacontratada:
a) Paralisar o fornecimento por um período superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do prazo
máximo para a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra
emitida pelo Setor de Transportes.
Siqueira, n°396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.30~ Viçosad
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b) Fornecer os bens em desacordo com as especificações exigidas;
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos bens;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos bens;
Í) Etítiai cm &uirioidaLi, faintia ou dissoiuçiu, ou iutaiiïiu p1ucsso d i1isoiiia aobw qudiqueldc

cu

dirigentes.
12.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberá exclusivamente o pagamento dos bens fornecidos e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.
12.3. 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.
12.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da
Secretaria Geral de Infraestrutura, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou
indenização a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos e devidarnente
recebidos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Viçosa do Ceará, 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.
Viçosa do Ceará/CE, 21 de junho de 2018.
CONTRATANTE PEIDtA BRITO
PCPFTÁPTçfGP1? Al flP INF1? 41STPTTTTTR A

CONTRATADA BEM S. TRAJANÔ FILHO - EPP
BENI SOARES TRAJANO FILHO
TITULAR
TESTEMUNHAS:
?.
Nome:

CPF.:349.bft

-'19

Nome:

CPF.:603 (J
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO:

Dr. Klerton Carneiro Loiola - OAB/CE 12.212
Procurador Geral do Município

Rua José Síqueira, n'396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 —Viçosa do Ceará - Ceará
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE torna
público o EXTRATO DO CONTRATO N° 18062106 - SEINFRA, decorrente do Pregão Presencia! n°
15/2018-SEAG:
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOSE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 (TRINTA E
UM) DE DEZEMBRO DE 2018
VALOR GLOBAL: R$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS).
ASSINA PELA CONTRATADA: JOSÉ BENI SOARES TRAJANO FILHO
ASSINA PELA CONTRATANTE: PEDRO DA SILVA BRITO

VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

PO DA SILVA BRITO
SECRETÁRIÓ GERAL DE IN'FRAESTRUTURA
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL

Certificamos que o EXTRATO DO CONTRATO N° 18062106 - SEINFRA, decorrente do Pregão Presencial
n° 15/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, foi
afixado no dia 21 de junho de 2018, no flanelógrafo desta Prefeitura, conforme estabelece a legislação em
vigor.

VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 21 DE JUNHO DE 2018.

PE 0 5ZiI\A BRITO
SECRETÁRI GERAL DE ITFRAESTRUTURA

Rua José Siqueira, n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará

