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CONTRATO N° 2021.06.24-0001

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de Juazeiro do
e MACNOR
Norte/CE. através do(a) Secretaria Municipal de Saúde
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, para o fim que nele se declara.
O Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 07.974.082/0001-14, através do(a) Secretaria Municipal de Saúde. neste ato representada por seu(sua)
Ordenador(a) de Despesas. o(a) Sr(a). Francimones Rolim de Albuquerque. residente e domiciliado(a) nesta Cidade.
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
estabelecida na Rua J da Penha, n° 312, Centro, Fortaleza/CE, inscrita(o) no CNPJ sob o n° 00.376.638/0001-21.
neste ato representada por Ronaldo Silva Bezerra, portador(a) do CPF n° 380.416.693-87. apenas denominada(o) de
CONTRATADA(0), resolvem firmar o presente CONTRATO. tendo em vista o resultado da Licitação procedida na
modalidade Pregão n° 2021.05.19.2, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93.
e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n.° 2021.05.19.2. de acordo com as Leis Federais n° 10.520/2002 e
8.666/93, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). Francimones Rolim de Albuquerque. Ordenador(a) de Despesas
da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a Locação de Geradores, para atender as necessidades de ações de
enfrentamento do novo coronavírus no âmbito do Município de Juazeiro do Norte/CE, através da Secretaria de Saúde.,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora,
na forma discriminada no quadro abaixo:
Lote: LOTE 01 - Geradores
Item
Especificação
Unid.
0001 Locação de um gerador de 127 KVA com,
instalação, manutenção e combustível, inclusos e
com as seguintes especificações: Carenado,,
Estabilizado e Silencioso, incluindo 01 cabo dei
100 ml de 50mm trifásico. Frequência (HZ) 60, MÊS
Fator de Potência 0,8: Bateria 10 Vcc:,
Capacidade (ah) 96 ah, Moto /controlador PC
1.1
0002 Locação de um gerador de 40 KVA, conl
instalação, manutenção e combustível, inclusos el
com as seguintes especificações: Carenado,'
estabilizado e Silencioso. incluindo 01 cabo dei
100 mt de 50mm trifásico, Frequência (HZ) 60.
Fator de Potência 0,8; Bateria 12 Vcc;.;
Capacidade (ah) 96 ah. Moto/Controlador PC
1.1 — Devem ser verificadas e realizadas as
mitigações das influências do gerador no EAS,
MÊS
tais como • " Ventilação e/ou exaustão dos gases
inerentes ao grupo gerador: Vibração devido à
operação mecânica do motor: '' Acústica paral
garantir o silêncio nas salas próximas à,'
Isolamento da
localização do grupo gerador;
área do gerador para impedir fluxo de pessoas
não autorizadas; ' Aterramento para garantir ai
funcionalidade do equipamento de acordo com as
orientações do fabricante e normas aplicáveis.

Qtde.

6

Marca/Modelo

Valor unitário 1

Valor Total

CUMMINS

6.698,90

40,193,40

CUMMINS

4.999.10

29.994,60
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CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1 - O objeto contratual tem o valor mensal de R$ 11.698,00 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais). totalizando o
valor de R$ 70.188,00 (setenta mil cento e oitenta e oito reais).
4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, mediante apresentação dos documentos hábeis
de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.
4.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregão, no todo ou em parte, de acordo com
as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25%
sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização.
4.4 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65.
Inciso II. alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - O presente Contrato terá vigência 6 meses, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do
mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57. da Lei
Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na
seguinte dotação orçamentária:
1— Órgão
06

Unid. Orç. 1
01
1

Projeto/Atividade
10.305.0019.1.008.0000

Elemento de Despesa
33903900

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - A Contratante obriga-se a:
7.2 - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o
cumprimento dos prazos.
7.4 - Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados.
7.5 - Permitir o acesso da mão de obra técnica da CONTRATADA, devidamente identificada, às suas
dependências, para a prestação do serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos. sendo que tal acesso poderá ser acompanhado por profissional técnico da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
7.6 - Notificar, por escrito, à contratada. ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
7.7 - Colocar a disposição da Contratada toda a documentação necessária para a perfeita execução dos serviços
solicitados.
7.8 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a
execução do objeto contratual.
7.9 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
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8.2 • Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.3 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente.
8.4- Manter um Técnico à disposição da Contratante, munido de sistema de comunicação que permita sua
localização imediata para atendimento fora do horário estabelecido, se for o caso.
8.5 - Atender aos chamados para manutenção/reparação a partir do registro do pedido da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, no prazo máximo de 01 (uma) hora;
8.6 - A execução dos serviços deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
equipamento onde será prestado o serviço;
8.7 - Prestar o serviço dentro dos parâmetros e das rotinas estabelecidos, em observância às recomendações
exigidas pela boa técnica, normas e legislação, comunicando à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos necessários;
8.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
MUNICIPAL;
8.9 - Manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do
CONTRATANTE, devendo substituir, em prazo então estabelecido, qualquer um deles que for inconveniente
à boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização, não acate as suas
determinações ou não observe às normas internas.
8.10 - Assegurar a contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam de acordo
com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a
exime das responsabilidades provenientes do Contrato, inclusive insumos necessários ao correto
funcionamento do equipamento.
8.11 - Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir
sobre o presente contrato.
8.12 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a realização dos serviços.
8.13 - Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.
8.14 - Substituir qualquer empregado que não mereça a confiança da contratante ou que demonstre
comportamento inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas tanto no
aspecto técnico quanto disciplinar.
CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES
9.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa anuência e
autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO INADIMPLEMENTO
10.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das situações
descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado pela parte prejudicada à outra,
mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja
providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem prejuízo de
outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA
até a sua normalização
10.3 — A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vinculo contratual,
estará sujeita às seguintes sanções:
10.3.1 — advertência;
10.3.2 — suspensão temporária do direito de participar de licitação;
10.3.3 — impedimento de contratar com a Administração;
10.3.4 — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • DAS PENALIDADES
.......
....
_
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11.1 - São sanções passíveis de aplicação às empresas. sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação
pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
11.1.1 -advertência;
11.1.2 - multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);
11.1.3 - multa de até 5% (cinco por cento);
11.1.4 - multa de até 10% (dez por cento);
11.1.5 - suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com
este órgão com a imediata comunicação;
11.1.6 - impedimento de licitar e contratar com o município de Juazeiro do Norte pelo prazo de até cinco anos nos
termos do art. 10, Anexo II. c/c art. 14, Anexo I, todos do Decreto Municipal 6.417/2004 com o imediato registro no
SICAF.
11.2 - O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 11.1 nas seguintes hipóteses:
a) Falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem -11.1.4" (calculada sobre o valor total da
contratação) e/ou -11.1.6";
b) Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no
subitem 11.1.1 ;
c) Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela contratante: aplicação da sanção
prevista no subitem -11.1.2" (calculada sobre o valor total da contratação, ou sobre o valor da parcela a que se
refere a determinação, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência).
11.3 - Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto. observado o principio da
proporcionalidade.
11.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração,
em relação a um dos eventos arrolados no subitem 11.2. a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.
11.5 - A critério da contratante, nos termos do art. 87. § 2.°, da Lei Federal n.° 8.666/93, e considerando a
gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 11.2, a sanção prevista
no subitem "11.1.5" ou no subitem "11.1.6" do item 11.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com
quaisquer das multas previstas no subitem "11.1.2" a "11.1.4" do mesmo dispositivo.
11.6 - As penalidades fixadas no subitem 11.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da
contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.
11.7 - As sanções administrativas serão registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por
infringência de qualquer das condições pactuadas.
12.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista nos art. 77 a 79 da Lei Federal 8.666/93. reconhecidos desde
já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento
dispostas no presente Instrumento.
12.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
Extrajudicial, nos casos de acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes. mediante aviso por escrito
com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
0
14.1 — Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5 (quinto) dia- útil do mês
subseqüente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS ANEXOS
_
Praça Dirceu Figueiredo, sino - Centro - CEP: 63.010-147 - juazeiro do Norte/CE - Fone: (88) 3566 1010
site: wvvw.juazeirodonorte.ce.gov.br

COMISSAO DE LICITAÇÃO
Folia ff 25 V

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNP): 07.974.08 10001-14

15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada
pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de Juazeiro do
Norte/CE.
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas
celebrado. assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos.
Juazeiro do No

/CE, 24 de Junho de 2021

suquerque
Francimones Rolim s
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE

RONALDO SILVA
BEZERRA:38041669387

Assinado de forma digital por RONALDO
SILVA BEZERRA:38041669387
Dados: 2021.06.24 15:26:25 -0300'

MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

32W4C

.......

QL k/Q :

CPF

ct‘

CPF

-' 111g9(4310

3566 1010
Praça Dirceu Figueiredo, sino - Centro - CEP: 63.010-147 - Juazeiro do Norte/CE - Fone: (88)
site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

