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ANnxo 11
MINUTA DE CONTRATO

Contrato  de  locagao  de  maquinas  pesadas,, que  entre  si  fazem  as  partes:  0  MUNICIPI0  DE

#i:fp¥'d:Sta63rads?:negaa:st=:::;9ae°+eranDs;r:#:,P::L]::;:::eom°aaaturfavepsordad::Ctreetar::
CONTRATANTEthocATARIO,  com  enderego  na  Rua  Expedito  Oliveira  das  Neves,  n°  70,
Centro,  Abaiara/CE,  inscrito  no  CNPJ  n°  07.411.531/0001-16,  neste  ato  representado  pelo  seu
Ordenador de Despesas,  o  Sr.  Raimundo Moreira da Silva, residente e domiciliado nesta Cidade,  e
do  outro  lado  a  Empresa
inscrita  no  CNPJ/CPF  sob  o  n°
seguintes clausulas e condic6es:

estabelecida  na
firmam  o  presente  Contrato  mediante  as

a     CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1  -Processo  de  Licitagao  na modalidade  Tomada de Pregos  n.  2021.06.09.1,  de  acordo  com o  §
2°, do art.  22,  da Lei Federal n.  8.666/93,  devidamente homologado pelo  Sr.  Raimundo Moreira da
Silva,  Ordenador  de  Despesas  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Infraestrutura  e  Transporte  de
Abaiara/CE.

CLAUSULA SEGUNI)A - D0 0BJHTO
2.1 -0 presente Instrumento ten por objeto a Contratapao de servigos a serem prestados na locapao
de 01  (uma) retroescavadeira de pneus,  01  (urn)  caminhao basculante e  01  (urn)  caminhao tanque,
destinados  ao  atendimento  das  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Infraestrutura  e
Transporte de Abaiara/CE, conforme especificap6es constantes no Anexo I do Edital Convocat6rio,
mos quais o(a) Contratado(a) sagrou-se vencedor(a).

CLAUSULA TERCEIRA - D0 REGIME I FORMA DE EXECUCA0

a    :;i;c-±t:9S6::rvd;:°Ss es:::t°ar::e sot::t°rsatp=:: {a)sa:£%Ta¥;:£Br:I(£#e°:;Dn9c:i?;)daddeesac::;:toc°:es::
Contrato.
3.2 -0 regime de execugao adotado e o indireto.
3.3   -  Os   veiculos/maquinas   deveram   estar  a   disposicao   da   Secretaria   Municipal   de   Obras,
Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE de segunda a sexta-feira no horario entre as 07h30min a
17h30min (conforme a demanda de servigos a serem executados) e, de forma extraordinalia quando
a frente de servico assim exigir (sabados, domingos e feriados).

CLAUSULA   QUARTA   -   DO   PRECO,   DAS   CONDICOHS   DE   PAGAMENTO,   DA
ATUALIZACA0 MONETARIA E D0 REAJUSTAMENTO
4.1   -   0   objeto   contratual  tern  o   valor  total   estimado   em   RS   ........   ( ............ ),   a  ser  pago   de
conformidade com a execugao dos servigos.
4.2 - 0 Pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do
adimplemento   dos   servi9os   contratados   em   conformidade   com   a   disponibilidade   de   recursos
financeiros do Eririo Municipal.
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:`eTne as4.3 - Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido devera ser atualizado financeiramente, `eTne as
datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variapao "pro-rata-tempore" do IGPM-FGV,
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4.4 -0 presente Contrato nao sera reajustado.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGfiNCIA CONTRATUAL
5.I -0 presente contrato tera vigencia de ..................., a contar da data de recebimento da la ordem
de servigos, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n.  8.666/93, e suas alterap6es.

CLAUSULA SEXTA - DA 0RIGHM DOS RECURSOS
6.1  -  As  despesas  deste  Contrato  correrao  por  conta  de  recursos  oriundos  do  Tesouro  Municipal,
previstos na seguinte dotapao orgamentdria:

Unid. Or
a

eto/Atividade Elemento de Des
04.122.0001.2.011 3.3.90.39.00

f.i4UosbT]=i:sEeT:Mc%#Ak£::NRITEfaco°cEASTDAAE#:g£TRATADotAj;LocADORtA>a
cumprir  fielmente  os  regramentos  discriminados  no  Contrato  e  as  Normas  estabelecidas  na  Lei
Federal n.  8.666/93, e suas alterag6es posteriores, obrigando-se ainda a:
- CONTRATANTEEL 0 CATARIO

:;2ec-u::=:::rs:°rv:g:r:EfmTa4sDi:{oA#g°6:#:!fe)s't:d£S£Sae::][:c:t€a¥pe:ta°Sonbeocissdaers]:::;i:
dos servigos contratados.
7.3 -Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.
- C ONTRATAD O(A)thocADOR(A)
7.4 - Fica o  CONTRATADO(A)/LOCADOR(A)  na obrigapao de manter durante toda a execu9ao
do Contrato, em compatibilidade com as obriga96es assumidas, todas as condig6es de habilitapao e

a     Srsa[£.fic#:e:X;ogfdca6£aT]#E9Aa£.TE/LocATARIo  infomado  sobre  o  andamento  dos  servlcos,
informando-a sempre que se registrem ocorrencias extraordindrias.
7.6   -   Responder   por   todos   os   Onus   referentes   aos   servicos   ora   locados,   desde   saldrio   do
motorista/operador,  encargos  trabalhistas,  previdencialios  e  fiscais  que  venham  a  incidir  sobre  o
presente contrato, bern como as infrag6es de transito.
7.7 - 0 CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) se responsabilizara por todas as despesas com troca de
6leo  lubrificante,  manutengao  mecanica  preventiva  e  corretiva,  pneus,  pe9as  e  acess6rios  que  se
fizerem necessarios, enquanto estiver a servigo desta municipalidade.
7.8 -Arcar com as despesas referentes ao abastecimento de combustivel do(s) item(s) contratado(s).
7.9 - Em caso de sinistro, o CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) 6 o iinico responsavel por todos os
danos causados  a terceiros,  sejam materiais  ou pessoais,  ainda que nao  cobertos pelo  seguro  do(s)
item(s) contratado(s).

CLAUSULA OITAVA - DAS PROIBIC6ES
8.1 -i vedado ao CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) executar servigos que nao sejam autorizados
pela Contratante.
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Prefeitura Municipal de Abaiara   `  'L  `
GOVERNO  MUNICIPAL
CNPJ n° 07.411.531/0001-16

CLAUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO
9.1 -0 Inadimplemento das obrigap6es previstas no presente Contrato, ou a ocorrencia de quaisquer
das  situap5es  descritas  no  art.  78,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  e  suas  alterag6es  posteriores,  sera
comunicado pela parte prejudicada a outra, mediante notificagao por es6rito, entregue diretamente
ou por via postal,  com aviso  de recebimento,  a fim de que  seja providenciada a regularizapao no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.
9.2 -A nao regularizagao podera ensejar, a crit6rio da parte prejudicada, a rescisao do Contrato, sem
prejuizo  de  outras  sang6es,  bern  como  pelo  nao  paganento  da  mensalidade,  a  suspensao  da
prestapao dos servigos pelo CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) ate a sua normalizapao.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
•     10.1  - 0  CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) pagara ao CONTRATANTE/LOCATARIO  a titulo

de multa pelo nao cumprimento do estabelecido no presente Contrato, a importancia correspondente
ao  valor  dos  servigos  nao  realizados,  salvo  se  indicar  outro  veiculo/maquinas  pesadas  que  faga  o

a

transporte, devidamente aceito pela Contratante,  sendo que o pagamento do mesmo  sera por conta
do CONTRATADO(A)/LOCADOR(A).
10.2 - Atraso injustificado na execugao dos servicos, causando, consequentemente, prejulzo para os
beneficiatios,  multa correspondente  a  3%  (tres  por cento),  calculada  sobre  o  montante  a  ser pago
mensalmente ao CONTRATADO(A)/LOCADOR(A).
10.3  -  Inexecugao  total  ou  parcial  dos  servigos,  sem  pr6via justificativa,  multa  correspondente  a
10%     (dez     por     cento),     calculada     sobre     o     montante     a     ser     pago     mensalmente     ao
CONTRATADO(A)thocADOR(A).

:°63riLTRiTzaNsiE/ic6g£Tiufi[8ue;]cauE:sos:£Sgads:tu::6epsag£:Sec=itoasda?s°);:bc£::aTs)Tetsetn£:;(s):
independentemente da multa pelo CONTRATADO(A)/LOCADOR(A).
10.4 - 0 CONTRATADO(A)/LOCADOR(A) pela sua inadimplencia no cumprimento do Contrato,
enquanto durar o vinculo contratual, estara sujeito as seguintes sang6es:
10.4.1  -advertencia;
10.4.2 -suspensao temporalia do direito de participar de licitagao;
10.4.3 - impedimento de contratar com a administragao;
10.4.4 - declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica.

CLAUSULA DI!CIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0
11.1  -0 nao cumprimento das disposic6es especificadas neste Contrato implicara automaticamente
em  quebra  de  Contrato,  ensejando  rescis5o  administrativa  prevista  no  art.  77,  da  Lei  Federal  n.
8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da Administra9ao, com relapao as normas contratuais e
as previstas em Lei ou Regularnento disposto no presente Instrumento.
11.2 -0 presente Contrato 6 rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelapao judicial
ou extrajudicial, mos casos de:
11.2.I -Omissao de pagamento pelo CONTRATANTE/LOCATARIO;
11.2.2 -Inadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
11.2.3 -Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com
30 (trinta) dias de antecedencia, sem Onus para ambas as partes.
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prejudicada  podera  rescindi-lo  sem  que  se  faga  necessdrio  uma  comunicapao  por  escrito  com  a
antecedencia definida no subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACA0 CONTRATUAL
12.1   -  Quaisquer  alterag6es  que  venham  a  ocorrer  na  execugao  dos   servigos   serao   efetuadas
mediante Termo Aditivo.

cLAusuLA DEclMA TnRCEIRA - DA puBLICACAo
13.I  -Este contrato deverd ser publicado por afixagao em local de costume, ate o 50 (quinto) dia util
do mss subsequente ao de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
®      14.1 -Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa e exclusiva

de acordo entre elas celebrado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 FORO
15.I  -  0  Foro  competente  para  dirimir  quaisquer  dtividas  oriundas  do  presente  contrato  e  o  da
Comarca de Abaiara/CE.

Abaiara/CE,

TESTEMUNHAS:

®

CONTRATANTEthocATARIO

CONTRATADO(A)thocADOR(A)
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