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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04512017 
PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
CONTRATO 145/2017 

0 MUNICIPIO DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, pessoa juridica de 
direito püblico interno, corn sede na Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em 
Redencao do Gurguéia - Pt, inscrito no CNPJ/MF sob o NO 06.554.380/0001-92, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Angelo José Sena Santos, 
brasileiro, casado, portador do RG no 1.817.834 SSP/Pl e CPF no 838.359.203-59, 
residenfe e domiciliado na Avenida Alvaro Mendes 1016, Bairro Urbano, Redencão 
do Gurgueia-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
R.N. LOPES MONTEIRO-ME, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 69.628.139/0001-80, corn estabelecirnento na Rua Rul Barbosa, 02, Qda. 02, 
Bairro São Joaquim, na cidade Teresina-PI, doravante denorninada CONTRATADA, 
representada neste ato por Raimundo Nonato Lopes Monteiro, brasileiro, solteiro, 
Comerciante, portador da Cl sob o RG n° 559.194, expedida pela SSPIPI, e inscrito no 
CPF n° 228.087.953-00, residente e domiciliado na Avenida Centenário, 2175, Bairro 
Aeroporto, na Cidade de Teresina-PI, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuarn o presente Contrato, cuja celebracao foi autorizada pelo despacho de 
hornologacão do processo de PREGAO PRESENCIAL NO 010/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposicOes da Lei federal n°. 
8.666/93, corn alteraçOes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais norrnas 
regulamentares aplicáveis a espécie, atenddas as cláusulas e condiçöes que se 
enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

	

1.1 	Constitui objeto da presente Iicitaçâo a contrataçäo de empresa para 
fornecimento de materiais elétricos para iluminaçäo püblica, conforme descriçães no 
anexo I. 

	

1.2 	Os materiais, adquiridos deverão ser entregues no alrnoxarifado da Secretaria 
Municipal de Adrninistração de Redenção do Gurguéia, corn todos Os ÔflUS 

decorrentes da fornecedora. 

	

1.3 	Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos fornecimentos, 
bern assim para definir procedimentos e norrnas decorrentes das obrigaçöes ora 
contraldas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, corn todos os 
seus Anexos, que o encorpam, alérn dos seguintes documentos: 

a) Processo Administrativo NO 045/2017, Edital Pregão presencial no. 
010/2017. 
b) Proposta da Contratada. 

CLAUSULA SEGUNDA 

	

DO PRE0 E FORMA DE PAGAMENTO 	 )/ 
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2.1 	Pelos materiais, objeto deste contrato, a Prefeitura Municipal de Redenção 
do Gurguéia pagará a CONTRATADA a valor total de R$ 170.057,12 (cento e setenta 
mu, cinquenta e sete reais e doze centavos) fixo e irreajustável. 

	

2.2 	0 pagamento será efetuado em parcelas, em ate 30 (trinta) dias üteis, 
contados da data de entrega dos mesmos, acompanhados da nota fiscal/fatura 
pertinente, mediante cheque, em espécie ou depósito, após verificação, quanto ao 
cumprimento das obrigacoes contratuais. 

	

2.3 	Incluem-se no preco ajustado no presente Contrato, todas as despesas 
verificadas para o fornecimento contratado, inclusive transporte; obrigacoes tributárias, 
trabathistas, prêmio de seguro, acidentes do trabaiho, parafiscais, infortunisticas, 
fiscais, e.t.c., e outras necessárias ao fiel cumprimento das obrigacoes assumidas. 

	

2.4 	Fica facultada a Prefeitura a retençâo no pagamento da nota fiscal, de 
valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a 
ser apurados pela fiscalização e cobrados dessa empresa. 

PARAGRAFO UNICO - Nenhum pagamento isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigaçöes, nem implicará em aceitação definitiva dos materiais. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO DE ENTREGA 

	

3.1 	0 contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por igual perIodo ou inferior mediante aditivo de comum 
acordo entre as partes. 

	

3.2 	Os materiais serão entregues parceladamente, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Administraçao. 

	

3.3 	Ocorrendo qualquer divergéncia entre as rnateriais especificado na 
licitação e o entregue, será exigida a sua imediata substituiçâo corn todos Os onus 
decorrentes da retirada e substituiçâo de inteira responsabilidade da contratada. 

CLAUSULA QUARTA 
DA GARANTIA DOS MATERIAlS FORNECIDO 

	

4.1 	A garantia, de no minima 06 (seis) meses de validade, será dada pela 
CONTRATADA, a qual deverá constar nos invólucros dos materiais, e a 
CONTRATADA deverá substituir todos as que tiverem em desacordo, por sua canta, 
sem onus para a Prefeitura coma também aqueles que se apresentar(em) vencidos 
durante a periodo de validade. 

	

4.2 	Uma vez identificados as materiais vencidos, será concedido urn prazo de 
ate 48 (quarenta e oito) horas para sua substituição. 

CLAUSULA QUINTA 
DOS RECUROS 0RcAMENTARI0s 
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5.1 	As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos 
do FPM e/ou Recursos Prôprios, ICMS e outros, dotacäo orcarnentaria; 
04.122.0005.2040.0000 - Manutençâo dos Serviços de Administração Geral; 
15.451.0040.2320.0000 - Manutençâo da Secretaria de Obras e Urbanismo - 
25.752.0065.2590.0000 - Manutençâo de Redes de Energia Elétrica; Atividade - 
3.3.90. 30.00 - Material de Consumo. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS 0BRIGAçOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

	

6.1 	Executar o fornecimento dos materiais nos prazos estabelecidos pela 
Prefeitura. 

	

6.2 	Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura cujas 
reclamacôes se obrigam a atender prontamente. 

	

6.3 	Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecirnento a que se obrigou, 
cabendo-Ihe, integralmente, os OnUS decorrentes. Tal fiscalizacão dar-se-á 
independentemente da que será exercida pela Prefeitura. 

	

6.4 	Responder perante a Prefeitura por qualquer tipo de autuacâo ou ação que 
venha a sofrer em decorrência do fornecirnento contratado. 

	

6.5 	Assumir inteira e total responsabilidade na hipOtese de não serern 
executados os fornecimentos 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 condicionamento, ato de autoridade pUblica, guerra, 
revoluçOes, atos de sabotagem de guerrilhas, furacOes, tremores de terra, inundaçOes 
ou quaisquer outros fenômenos ou convulsOes da natureza, considerados pôr lei corno 
excludentes da responsabilidade civil e, corisequentemente, suficientes para impedir o 
fiel cumprirnento deste contrato. 

	

6.6 	Executar Os fornecirnentos dentro dos prazos estabelecidos pela 
Prefeitura, através de pessoas idOneas e tecnicarnente capacitados, obrigando-se a 
indenizar a Prefeitura, mesmo em caso de auséncia ou omissáo de fiscalizaçao, pôr 
quaisquer danos causados durante o fornecimento, quer sejam eles praticados pOr 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá aos 
danos causados a terceiro durante a execução dos fornecimentos 

	

6.7 	Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer avarias, 
quando da execucào dos fornecimentos, adotando providéncias urgentes e imediatas 
para que os defeitos apresentados sejam sanados tempestivamente para que não 
sofra solução de descontinuidade dos fornecimento objeto deste contrato. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA 

	

7.1 	Indicar o local onde serão entregues os materiais listados no Anexo. 

	

7.2 	Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução 
do fornecimento. 
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7.3 	Efetuar o pagamento devido nas condiçoes estabelecidas neste contrato. 

7.4 	Oferecer todas as condiçoes e informacoes necessárias para que a 
CONTRATADA possa fornecer os materials dentro das especificaçöes exigidas. 

7.5 	Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por melo de urn representante 
da Administraçâo especialmente designado para tanto; 

7.6 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentaçâo das Notas 
Fiscais. 

7.7 	Notificar a Contratada, através da Secretaria Municipal de Administração, 
fixando-Ihes prazos para substituicäo dos materials fornecidos corn irregularidades. 

7.8 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, 
suspensäo de fornecimento ou sustacao de pagarnentos, todas as vezes que forem 
comprovadas, pela Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências 
deste Termo de Referência. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo nao curnprimento das obrigaçöes assumidas, assegurada a ampla 
defesa, a licitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuIzo 
das dernais cominacoes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa. 

8.1.3 	Suspensäo ternporária de participação em licitaçâo e impedimento de 
contratar corn a Prefeitura, por prazo näo superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaraçào de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A adverténcia será aplicada em casos de faltas leves, 
assim entendidas aquelas que não acarretern prejuizo de rnonta ao interesse do 
fornecimento contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de advertência por mesmo motivo, 
sujeitará a CONTRATADA a uma rnulta equivalente a 5% (cinco pôr cento) do valor 
contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em 
decorrência do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no 
pagarnento da fatura, se esta for apresentada após a sua aplicação, LOU ainda, cob' 
diretamente da contratada. 

.1' 
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PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaração de inidoneidade será aphcada 
nos casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propósito de auferir 
vantagem ilicita. 

8.2 	Pelo descumprimento do prazo de entrega dos materiais, objeto deste 
contrato, por culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,3% (trés 
décimos por cento), por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturamento, a qual 
será cobrada em dobro a partir do 31 0  (trigésimo primeiro) dia, sem prejuIzo de outras 
cominaçôes cabiveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS MODIFICAçOEs 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicöes 
contratuais, os acréscimos ou supressöes que se fizerem necessária, ate o limite de 
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no 
art. 65, parágrafo 1 1  e 21  da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA INEXECUçA0 E RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem motivos de rescisão deste contrato, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 
obrigaçoes/responsabilidades previstas neste contrato. 

10.2.2 	A transferéncia total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da 
prefeitura. 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso no fornecimento. 

10.2.4 	A decretacão de faléncia ou insolvéncia civil da contratada. 

10.2.5 	A dissolucão da sociedade. 

10.2.6 	A alteraçäo societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juizo da Prefeitura, prejudique a execução do contrato. 

10.2.7 	0 atraso injustificado no fornecimento e sem previa comunicaçâo a 
Prefeitura. 

10.2.8 	A lentidâo no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusâo do fornecimento; 

10.2.9 	RazOes de interesse pUblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que 
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está subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere 
este contrato. 

10.2.10 	A supressao, por parte da Administração do fornecimento, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no parâgrafo primeiro 

artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 	A suspensão de sua execucao, por ordem escrita da PREFEITURA, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave 
perturbacäo de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatôrio de 
indenizaçSes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçoes e 
mobilizaçoes e outras previstas, assegurada a contratada, nesses casos, o direito de 
optar pela suspenso do cumprimento das obrigaçöes assumidas ate que seja 
normalizada a situacão; 

10.2.12 	A ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

10.2.13 	Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquem conduta 
desabonadora da contratada. 

10.2.14 	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 jâ tiver sido assinado ou tiver sido emitido. 

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DO RECEBIMENTO 

11.1 	0 Recebimento definitivo se dará após a verificacao do atendimento de 
todas as exigencias, assim como da validade dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

12.1 	Correrâo por conta exciusiva da Contratada todos os impostos e taxas que 
forem devidos em decorrência do objeto desta contratacao e todas as demais 
despesas que se façam necessárias ao perfeito fornecimento dos bens. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

13.1 	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93. 

, Wk 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DISPOSIcOES FINAlS 
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14.1 	Na contagern dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia de 
inicio e incluir-se-á o dia do vencirnento. 

	

14.2 	Serão de exciusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contratacäo inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de 
Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

	

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utffizar o contrato objeto da presente 
licitaçao, para qualquer operação financeira, sern prévia e expressa autorizacão da 
CO N TRA N TAN TE 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

	

15.1 	Para diminuir as questöes oriundas desta licitação e do futuro contrato será 
competente a Seçao judiciária da Comarca de Redençao do Gurgueia, Estado do 
Piaui 

E, por assirn estarem justas e contratadas, as partes, por seus 
representantes legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para urn so e jurIdico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redençào do Gurgueia - P1, 07 de juZ de 

IR 
Angel 	aSantos 

Preeit Municipal 	 CPF n° 228.087.953-00 
LICITANTE VENCEDORA 

TESTEMUNHAS: 

CF 
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