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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 046/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 011/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 
CONTRATO No 121/2017 

0 MUNICIPIO DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1, pessoa jurIdica de direito 
pUblico interno, corn sede na Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em Redençao do 
Gurgueia - P1, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 06.554.380/0001-92, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Angelo José Sena Santos, brasileiro, 
casado, portador do RGn° 1.817.834 SSP/Pl e CPF n° 838.359.203-59, residente e 
domiciliado na Avenida Alvaro Mendes 1016, Bairro Urbano. Redencao do Gurgu6ia-
P1, doravante denorninado CONTRATANTE e de outro lado a empresa MARCIO 
SOUZA FRAGA - ME - ELETRICA BEBETO, pessoa jurIdica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.425.262/0001-11, corn estabelecirnento na Rua 
Dorn José Vasquez, s/n, Bairro São Pedro, na cidade Born Jesus-PI, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por Marcio Souza Fraga, 
brasileiro, casado, empresãrio, portador da Cl sob o RG n° 3.705.541, expedida pela 
SSP/PI, e inscrito no CPF n° 017.471.525-01, residente e domiciliado no Loteamento 
Alfa Vile, s/n, Bairro Aeroporto, na Cidade de Born Jesus-Pt, e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuarn o presente Contrato, cuja celebraçao foi autorizada pelo 
despacho de homologaçao do processo de PREGAO PRESENCIAL N° 011/2017, 
realizado nos terrnos da Lei Federal n°. 10.520/2002. Decreto n° 3.555/2000, Decreto 
n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as disposiçoes da Lei 
federal n°. 8.666/93, corn alteraçOes posteriores, Lei Cornplernentar n° 123/06 e 
dernais normas regularnentares apticáveis a espécie, atendidas as cláusulas e 
condiçoes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitacao a contratação de empresa para 
prestação de servico de manutenção de bombas, motores elétricos e quadros da 
Companhia de Agua e Esgoto de Redenção do Gurguela - AERG, conforme 
descricoes no anexo I. 

1.1.1 - A forma pela qua] deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigaçOes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitaçao está registrada no 
Edital, nas especificaçOes e anexos que, igualmente, integrarn o dossiê de 
inforrnaçOes sobre a licitaçao. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DA ExEcucAo E DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0 CONTRATO 

2.1 - 0 objeto deste contrato sera executado de forma direta. 

2.2 - São partes complementares deste Contrato, independentemente de 
transcrição: 
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2.2.1 	PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 046/2017, Pregao Presencial N°. 
011/2017; 

2.2.2 - Proposta apresentada pela Contratada; 

2.2.3 - Seus anexos, especificaçoes, despachos e pareceres que o encorpam. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DAS 0BRIGAç0Es DA CONTRATADA 

3.0 - São obrigaçOes da CONTRATADA: 

3.1 - Observar o prazo máximo de realizacão dos serviços e Obedecer as 
normas técnicas e legais de Segurança do Trabalho. 

3.2 - Obedecer as prescricOes e recomendaçOes dos fabricantes dos motores e 
g erado res. 

3.3 - Guardar, imediatamente após as intervençOes e serviços necessários, todo 
o ferramental utilizado, efetuar a limpeza da area; remover sujeiras de graxas, Oleos e 
resIduos; recoiher lixos de estopas, restos de fios e pecas substituIdas; depositar e 
transportar os entuihos em recipientes prôprios e apropriados conforme recomendado 
pela Iegislação em vigor, sem Onus para o CONTRATANTE. 

3.4 	Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Redencão do 
Gurgueia - P1 a ocorrência de qualquer impedimento na realizacao dos serviços, 
oficializando a comunicação posteriormente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.5 - Permitir que a Prefeitura Municipal de RedençOo do Gurgueia inspecione 
os serviços objeto da contratacão, ficando assegurado o direito de aceitá-los ou não. 

3.6 - Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas 
e/ou quaisquer Onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem 
como pelo Onus decorrente do transporte, carga e descarga dos produtos. 

3.7 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE na execucão do contrato, atendendo, com diligência, 
as determinaçOes da Unidade Fiscalizadora, voltadas a regularização de faltas e 
correçOes verificadas. 

3.8 - Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercIcio de suas 
atividades, cabendo-Ihe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressOes. 

3.9 - Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorréncias que 
porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades 
dos serviços contratados. 

3.10 - Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigaçOes assumidas, todas as condiçOes de qualificaçao e habilitação exi a 
licitação mantendo-se sempre em situacão regular. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 0 .554.380/0001-92  
Redencao do Gurguéia - Piaui. 

/ 



-. 	PREFEITURA DE __ 
GABWETE _ 
pow CLd4o ae t;sc 

3.11 - Para a prestação dos servicos objeto do presente contrato utilizar pessoal 
treinado e que oferecarn total segurança aos mesmos e a terceiros. 

3.12 - Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer 
avarias nas bombas, quando da execução dos serviços, adotando providencias 
urgentes e imediatas para que Os defeitos apresentados sejam sanados 
tempestivamente para que não sofra solucão de descontinuidade os serviços objeto 
deste contrato. 

3.13 - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabaiho 
previstas na legislaçao pertinente e ter como de sua inteira responsabilidade quaisquer 
acidentes que possam ser vitimas seus empregados. 

3.14 - Responsabihzar-se totalmente por todos os encargos e onus da 
legislação trabalhista previdenciária e fiscal, bern como os seguros e quaisquer outros 
decorrentes de sua condiçao de empregadora, cujo cumprimento podera ser exigido 
pela Prefeitura sempre que Ihe parecer necessário; 

3.15 - Responder integralmente pelo procedimento doloso ou culposo dos seus 
empregados ou prepostos seus que importe em prejuIzo a Prefeitura. 

3.16 - Assurnir inteira e total responsabilidade na hipOtese de não serem 
executados os serviços contratados, bern como pOr eventuais atrasos, prejuIzos 
perdas e danos de qualquer natureza, exceto quando decorrentes de vIcio intrInseco 
da coisa, ma qualidade ou mau condicionarnento, ato de autoridade pUblica, guerra, 
revolucoes, atos de sabotagem de guerrilhas, furacôes, trernores de terra, inundaçOes 
ou quaisquer outros fenOmenos ou convulsöes da natureza, considerados pôr lei como 
excludentes da responsabilidade civil e, consequenternente, suficientes para impedir a 
fiel cumprimento do contrato; 

3.17 - Diligenciar para que os seus empregados tratem corn urbanidade e 
cortesia o pessoal da Prefeitura. 

3.18 - Aceitar, nas mesmas condiçOes ora pactuadas, acréscimos ou 
supressOes que se fizerem necessários, no percentual de ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor deste Contrato. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS RESPONSABILIDADES DA COTRATADA 

4.1 - São responsabilidades da contratada: 

4.2 - A fiscalizaçao e controle quanto ao perfeito cumprimento dos servicos a 
que se obrigou, cabendo-Ihe, integralmente, os Onus decorrentes, fiscalizaçao essa 
que se dará independentemente da que será exercida pela Prefeitura. 

4.3 - Assumir todas as despesas e onus relativos ao pessoal e quaisquer outros 
oriundos, derivados ou conexos corn o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos 
legais, expressado, pela contratada, a inexistência de qualquer vInculo em 
entre seus empregados e/ou prepostos e a Prefeitura. 
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4.4 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do municipio de Redencao do 
Gurguéia, Comprometer-se-á manter meios para atender as necessidades da 
Prefeitura, cumprindo fielmente o objeto deste contrato. 

CLAUSULA QUINTA 
DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA 

5.1 - A Prefeitura obriga-se a: 

5.2 - Efetuar o pagarnento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

5.3 - Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que os serviços 
sejam executados na forma estabelecida no Contrato. 

5.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas na prestaçao do servico. 

5.5 - Participar ativarnente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade dos serviços prestados, bern como atestar os documentos 
fiscais referentes a entrega efetiva dos mesmos. 

5.6 - Prestar as inforrnacOes e os esciarecimentos que venharn a ser solicitados 
pelo CONTRATADO. 

5.7 - Aplicar, se for o caso, as sançöes administrativas e penalidades 
regularnentares e contratuais. 

5.8 - Acompanhar e fiscalizar a execuçao do Contrato, bern corno atestar na 
Nota Fiscal/Fatura. 

CLAUSULA SEXTA 
DO PRAZO E FORMA DE REAJUSTE 

6.1 —0 contrato terá a duracao de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado P01 igual periodo ou inferior mediante aditivo de cornum 
acordo entre as partes. 

CLAUSULA SETIMA 
DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - 0 Valor do Contrato estã estirnado ern R$ 155.450,00 (cento cinquenta e cinco 
mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme proposta apresentada pela Contratada. 

7.2 - A Prefeitura, apOs a verificaçao da realização dos serviços, efetuará o 
pagamento a contratada, ate o dia 10 (dez) do rnês subsequente, mediante 
transferência em conta da Contratada, cuja cona será indicada pela mesma, devendo 
a respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura, prorrogando-se a data de 
pagamento, sem Onus ou acréscirnos, na mesma proporção de eventual atr 
ocorrido na entrega da fatura. 
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A fatura deverá ser acompanhada de relatOrio 
discrirninando dos serviços realizados, contendo ainda data, quern autorizou e valor 
total. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS MODIFICAcOEs 

8.1 - A Prefeitura poderá estender, mediante prévia comunicaçao escrita, ate o 
Limite de 25% (vinte e cinco pôr cento) do valor inicial do contrato. 

CLAUSULA NONA 
DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

9.1 - Pelo näo cumprirnento das obrigaçoes assumidas, assegurada a ampla 
defesa, a licitaste/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo 
das demais cominaçöes aplicáveis: 

9.2 - Advertência; 

9.3 - Multa; 

9.4 - Suspensao temporária de participação em licitacao e impedirnento de 
contratar corn a Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos e declaraçao de 
inidoneidade; 

9.5 - A adverténcia será aplicada em caso de falta ou descumprimento de 
cláusula contratual que nâo causem prejuizo a Prefeitura ou transtornos aos seus 
serviços ou operaçöes, tal como integrante de mão-de-obra portando-se de modo 
julgado incompatIvel ou inconveniente, bern como, na hipôtese do não cumprimento 
dos serviços sem justa causa. 

9.6 - A multa será aplicada em caso de descumprimento de obrigação contratual 
que cause prejuIzo a Prefeitura, ou transtornos aos seus servicos e/ou operaçöes, 
inclusive pelo não cumprimento de prazo contratual, bern como quando da Segunda 
aplicação da pena de advertência: 

9.7 - As multas seräo: 

9.7.1 - De 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do faturamento, quando 
da aplicação da Segunda pena de advertência ou quando os servicos forem 
executados insatisfatoriamente de acordo corn as obrigaçoes contratuals, sem prejuIzo 
do desconto devido pela sua indenização. 

9.7.2 - Por atraso na execução dos serviços, por culpa da contratada, e pela sua 
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa diana de 0,1 % (urn décirno 
por cento) do valor inicial contratado e acrescido dos reajustarnentos quando for a 
caso. 

9.7.3 - As multas seräo cobradas em dobro a partir do 30 0  (trigesimo) dia 
atraso. 
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9.7.4 - A cobranca da multa será efetivada por desconto no pagamento das 
faturas, nas garantias ou ainda diretamente na contratada ou via judicial. 

9.8 - A penalidade de suspensao ternporária de licitar e contratar corn a 
Prefeitura, pelo prazo de ate ii (onze) anos, será aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, ou ainda em caso de resclsão contratual, mesmo que desses 
fatos nao resultem prejuizos a Prefeitura, bern como a adjudicatária que se recuse a 
assinar o contrato no prazo de 05(cinco) dias Uteis, a partir da convocacao da 
Prefeitura. 

9.8 - A penalidade de declaraçao de inidoneidade, será proposta: 

9.8.1 - A adjudicatária que se recuse a assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias üteis, a contar da convocacão da Prefeitura; 

9.8.2 - A contratada que descumprir ou cumprir parcialmente a obrigaçao 
contratual, desde que esses fatos resultem prejuizo a Prefeitura. 

9.9 - As penalidades de suspensão temporária e declaracao de inidoneidade 
será aplicadas ainda a contratada que tenha sofrida condenacao definitiva por prática 
de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas 
obrigaçOes fiscais ou parafiscais. 

9.10 - As penalidades de adverténcia suspensão temporária e inidoneidade 
poderao ser aplicadas juntamente corn a pena de multa. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A reincidéncia de advertência Pelo mesmo motivo, 
sujeitará a prestadora do serviço a uma multa equivalente a 3% (trés pôr cento) do 
valor contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 5% (cinco pôr cento), 
cobrada em dobro no caso de reincidência no mesmo més, sobre o valor contratado 
nos casos em que os serviços não forem executados satisfatoriamente de acordo corn 
as obrigaçOes contratuais, sem prejuizo do desconto devido pela inexecucão dos 
serviços. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos 
em decorréncia do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no 
pagamento da fatura, se esta for apresentada apOs a sua aplicacao, ou ainda, cobrada 
diretamente da contratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaração de inidoneidade será 
aplicada nos casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propOsito de auferir 
vantagem ilicita. 

CLAUSULA DECIMA 
DAS RESCISOES 

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
consequências contratuais e as previstas em lei. 
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10.2 - Constituern motivos de rescisão do contrato, independeritemente de 
notificação ou interpelaçao judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 - 0 descumprimento, pela Contratada, de quaisquer obrigaçoes / 
responsabilidades previstas neste Contrato; 

10.2.2 - A segunda aplicacao de periaFidade de advertência, acumulada corn a 
de multa; 

10.2.3 - A decretação de falência ou a instauracao de insolvéncia civil da 
contratada; 

10.2.4 - 0 descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 
o brig açoes/responsabilidades previstas neste Edital, bern como das condiçöes 
contratuais; 

10.2.5 - A transferéncia total ou parcial do contrato, sem previo consentimento 
da Prefeitura; 

10.2.6 —0 atraso injustificado do inhcio dos serviços; 

10.2.7 - 0 desatendimento das deterrninaçoes regulares da autoridade 
designada para acomparihar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

10.2.8 - A lentidão no seu cumprirnento, levando a Prefeitura a cornprovar a 
impossibilidade da realizacao dos serviços; 

10.2.9 - Razöes de interesse püblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e deterrninadas pela máxirna autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinada a Prefeitura e exaradas no processo adrninistrativo a que se refere o 
contrato; 

10.2.10 - A supressao ou aumento no serviço, por parte da Administracao, 
acarretando modificaçao do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
parágrafo prirneiro do artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 - A suspensao dos serviços, por ordem escrita da Prefeitura, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave 
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que 
totalizem o rnesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de 
indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desrnobilizaçOes e 
mobilizaçoes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensäo do cumprimento das obrigaçöes assurnidas ate que seja 
normalizada a situação; 

10.2.12 - 0 atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento de parcela 
devida pela Adrninistraçao decorrente dos serviços, já executado, salvo em caso de 
calamidade pUblica, grave perturbacào da ordern interna ou guerra, assegurand 
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contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigaçöes ate 
que seja normalizada a situação; 

10.2.13 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca major, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

10.2.14 - Outras causas relacionadas ao Edital e seus anexos, que indiquem 
conduta desabonadora da contratada; 

10.2.15 - 0 cumprimento reiterado de falta ou defeitos na execuçäo dos 
serviços; 

10.2.16 —A dissoluçao da sociedade; 

10.2.17 - A Alteração da sociedade, do objeto social ou modificacão da 
finalidade ou da estrutura da empresa que a juízo da Prefeitura, prejudique a execução 
do serviço contratado; 

10.2.18 - A nao prestaçao dos serviços, sem justa causa e previa comunicaçao 
a Prefeitura; 

10.2.19 - Outras causas relacionadas ao Edital e seus anexos, que indique 
conduta desabonadora da contratada; 

10.3 - 0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância 
superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou 
financeira da empresa participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, 
se o contrato já tiver sido assinado; 

10.4 - Verificada a rescisão contratual, cessaräo automaticamente todas as 
atividades da contratada relativos aos servicos; 

10.5 - Os casos de rescisâo contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA FlscALIzAçAo 

11.1 - No curso da execuçao dos serviços caberá a Prefeitura diretamente ou 
por quern vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposiçöes do 
contrato. 

11.2 - Para isso, a Prefeitura registrara em relatório as deficiências verificadas 
na execucao dos serviços, encaminhando côpia a contratada, para a imediata 
correção das irregularidades apontadas, sem prejuIzo da aplicacào das penalidades 
previstas neste instrumento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DOS RECURSOS 0RçAMENTARIC 
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12.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos do 
FPM e/ou Recursos Proprios, ICMS, Recursos da AERG, dotação orçamentária - 

04.122.0005.2045.0000 - Manutencao das Atividades da AERG - 4.4.90.52.00 - 

elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiro - pessoa jurIdica. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DAS INCIDENCIAS TRIBUTARIAS E SEGUROS 

13.1 - Correrão por conta exciusiva da contratada todos os impostos, taxas e 
seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, e ainda, as 
contribuicöes devidas a Previdência Social, encargos trabaihistas, premios de seguro 
e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam 
necessárias ao atendimento do objeto da contratacao. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DlsPoslcOEs FINAlS 

14.0 - Para dirimir quaisquer questoes decorrentes direta ou indiretamente deste 
contrato, será competente a Secão Judiciária da Justiça da Comarca de Redencão do 
Gurgueia no Estado do Piaui. 

13.1 - E de como assim ajustaram e reciprocamente aceitaram, Prefeitura e 
Contratada, por seus representantes mencionados no preâmbulo, assinam o presente 
instrumento em 03 (ties) vias, para os efeitos legais. 

Redencão do Gurgueia - P1, 04 de maio de 2017. 

na Santos 	 Marcio Souza Fraga 
nicipal 	 CPF no 017.471.525-01 

LICITANTE VENCEDORA 

Testemunhas: 
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